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Garanti Bank și-a majorat capitalul social cu 22,3 milioane de euro 

 

București, 27 iunie 2016 – Garanti Bank, una dintre cele mai inovatoare și dinamice bănci de pe piața 

locală, a finalizat procesul de majorare a capitalului social cu suma 22,3 milioane de euro. Injecția de 

capital are drept scop sprijinirea și finanțarea creșterii organice a băncii pe piața locală. 

Garanti Bank este în prezent a zecea instituție din sistemul bancar, cu un volum total al activelor de 8,5 

miliarde de lei. 

"Garanti Bank și-a asumat un angajament pe termen lung pe piața locală, iar obiectivul nostru este să 

ne continuăm ascensiunea, pentru a putea deservi cât mai bine interesele clienților noștri existenți și 

potențiali, dar și pentru a contribui la dezvoltarea economiei locale. Majorarea capitalului social este o 

dovadă a acestui angajament”, a declarat Ufuk Tandoğan, CEO Garanti Bank România. 

 

*** 

Despre Garanti Bank România 

Garanti Bank România face parte din Grupul financiar-bancar Garanti România, care reunește și 

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

Consum (marca sub care funcţionează Ralfi IFN SA). 

Garanti Bank este deținută de către Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGB), a doua cea mai mare bancă 

privată din Turcia, cu o valoare a activelor consolidate, la 31 martie, de 90,44 miliarde de euro. TGB 

este o bancă universală, cu servicii de top în toate segmentele de business. Banca are peste 14 

milioane de clienţi în zonele corporate, comercial, întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi retail, cărora 

le oferă servicii financiare integrate. În luna iulie a anului trecut, grupul financiar spaniol Bilbao Vizcaya 

Argentaria Banco (BBVA) a preluat controlul majoritar asupra managementului operatiunilor TGB. 

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

business: retail, IMM și corporate.  

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 peste 300 de bancomate 

inteligente, care pot fi folosite de oricine, nu doar de clienții băncii, pentru tranzacții cu sau fără card.  

Ȋn 2015, Garanti Bank a fost premiată de către prestigioasa revistă Global Finance pentru “Best 

Consumer Digital Bank in Romania” și “Best Integrated Consumer Bank Site in Central and Eastern 



 

Europe Region”. Distincțiile au fost acordate în cadrul “2015 World's Best Internet Banks Competition 

in Central and Eastern Europe Competition”. 

Ȋn luna mai a acestui an, Agenția de Evaluare Financiară Fitch Ratings a confirmat ratingurile Garanti 

Bank România. Astfel, ratingul pentru datorii pe termen lung al băncii a fost confirmat la ‘BBB-’ (cu 

perspectivă stabilă), cel pentru datorii pe termen scurt, la ‘F3’, ratingul de suport, la ‘2’, iar ratindul de 

viabilitate, la ‘b+’. Fitch a accentuat importanța strategică a Garanti Bank pentru banca sa mamă. 

Pentru informații suplimentare vă rugăm accesați www.garantibank.ro. 
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