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Comunicat de presa 
 

 

În atenția acționarilor și deținătorilor de obligațiuni  
simbol GBR19 

 

București, 23 august 2016 – Garanti Bank SA își informează deținătorii de obligațiuni, simbol GBR19, 

că Raportul aferent semestrului I al anului 2016, întocmit în conformitate cu prevederile 

Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, este disponibil pe site-ul www.garantibank.ro, secțiunea 

"Despre Noi - Situații financiare”.  

Raportul cuprinde: 

a) Situaţiile financiare interimare neauditate, întocmite la 30 iunie 2016; 

b) Raportul semestrial întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006; 

c) Declarațiile persoanelor responsabile privind situațiile financiare la 30 iunie 2016. 

 

Raportul în format letric poate fi obținut de la sediul băncii din Bucureşti, Str. Fabrica de Glucoză nr. 

5, Novo Park, Clădirea F, Etajele 5-6, Sector 2, București. 

 

Valoarea totală a activelor băncii Garanti Bank SA la 30 iunie 2016 era de 8,88 miliarde lei, în timp ce 

volumul total de credite din toate segmentele (IMM-uri, Retail și Corporate ) a atins valoarea brută 

de 6,49 miliarde lei, cu o creștere anuală de 4,2%.  De asemenea, volumul depozitelor atrase de la 

clienți a crescut cu 27,3%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut,  ajungând la 5,77 miliarde 

lei. 

 

Totodată, numărul de clienți a crescut cu aproximativ 12%, în comparație cu primul semestru din 

2015, iar numărul cardurilor emise de Garanti Bank a înregistrat o creștere de 11%, depășind 

271.000 unități (debit și credit). 

 

* * * * 

 

Grupul Garanti România reuneşte Garanti Bank, Garanti Leasing (marca sub care funcţionează 

compania Motoractive IFN SA) și Garanti Credite de Consum (marca sub care funcţionează Ralfi IFN 

SA).  

Grupul Garanti este deținut de către Turkyie Garanti Bankasi (TGB), o bancă universală cu servicii de 

top în toate segmentele de business.  

Garanti Bank oferă o serie de produse și servicii de calitate pentru toate segmentele de business: 

retail, IMM și corporate, și este una dintre cele mai dinamice și inovatoare bănci de pe piața locală. 

Prezentă în România din 1998, banca a dezvoltat un portofoliu solid de clienți și și-a extins prezența 

națională prin sucursale și canale alternative, ajungând la o rețea extinsă de 84 de agenții și peste 

300 de bancomate inteligente, care pot fi folosite de oricine, nu doar de clienții băncii, pentru 

tranzacții cu sau fără card. 

 

Pentru informații suplimentare: info@garantibank.ro 


