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Comunicat de presă
7 ianuarie 2009, Cluj-Napoca

BANCA TRANSILVANIA VINDE PARTICIPATIA SA DE 50%
IN BT AEGON, COMPANIEI AEGON
- Cele două companii vor colabora în continuare, BT distribuind în România
produse financiare ale Aegon -

Banca Transilvania vinde companiei AEGON cota de 50% deţinută în capitalul BT Aegon,
cele două companii fiind partenere până în acest moment în capitalul administratorului de
fonduri de pensii private obligatorii. AEGON va plăti Băncii Transilvania aproximativ
11 milioane de EURO pentru această participaţie de 50%, urmând să devină unic acţionar
al BT Aegon.
Banca Transilvania şi AEGON vor rămâne în continuare parteneri. In cadrul acestei
tranzacţii, cele două companii vor semna un contract de distribuţie, care va acoperi atât
asigurările de viaţă, cât şi produsele de pensii. Acest contract se va finaliza în
săptămânile următoare, Banca Transilvania şi Aegon urmând să beneficieze de creşterile
previzionate pentru următorii ani în România, pe piaţa asigurărilor şi a pensiilor private.
BT a decis să-şi vândă participaţia la BT AEGON, ca parte a strategiei de alocare a
resurselor şi de concentrare a eforturilor sale de creştere în principalul său domeniu de
activitate,

cel

bancar.

Banca

Transilvania,

recunoscută

ca

Banca

Oamenilor

Intreprinzători, îşi continuă angajamentul de a sprijini dezvoltarea sectorului companiilor
mici şi mijlocii din România şi a celor peste un milion de clienţi din sectorul de retail, prin
intermediul reţelei sale extinse de unităţi şi a unei platforme de distribuţie eficiente.
AEGON este prezentă în şase ţări din Europa Centrală şi de Est – Ungaria, Polonia, Cehia,
Slovacia, Turcia şi România, iar acest contract va întări poziţia deţinută de Aegon - atât în
România, cât şi în regiune.
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Tranzacţia este estimată să se finalizeze în cursul celui de-al doilea trimestru al anului
2009, în funcţie de obţinerea aprobărilor necesare de la autorităţile de resort.
Direcţia Marketing & Comunicare

. . . . .
Banca Transilvania® se află în topul primelor 5 bănci din România, în funcţie de active. Are un
capital majoritar românesc, iar Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care deţine
15% din capitalul social, este acţionar semnificativ. BT este o instituţie financiară cu reprezentare
naţională, având peste 500 de unităţi şi peste 6.000 de angajaţi. Conform unui studiu realizat în
2008, Banca Transilvania® se numără printre cele mai cunoscute 10 branduri româneşti. Este prima
instituţie bancară din România cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în anul 1997. Activitatea
Băncii Transilvania® este organizată pe patru linii principale de afaceri – persoane fizice, IMM,
companii mari, respectiv Divizia pentru Medici – pentru care banca are produse şi servicii specifice,
precum şi un personal dedicat.
¨ www.bancatransilvania.ro
. . . . .

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactacţi Direcţia Marketing şi Comunicare
a Băncii Transilvania®:
¨ Anca Rarău – Director Marketing şi Comunicare; Laura Petrehuş – Şef Birou PR
℡ 0264.407.150
 anca.rarau@btrl.ro; laura.petrehus@btrl.ro
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