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Comunicat de presă
Cluj-Napoca, 13 noiembrie 2009

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, DIVIZIE A BANCII MONDIALE,
INTRA IN ACTIONARIATUL BT
Banca Transilvania are un acţionar nou, International Finance Corporation (IFC),
divizia de investiţii a Băncii Mondiale, care va deţine astfel 3,62% din capitalul social
al BT. Conform notificării primite de bancă, reprezentanţii IFC au decis să convertească în
acţiuni obligaţiunile în valoare de 20 mil. USD, pe care International Finance Corporation
le are la Banca Transilvania, din anul 2005.
Preţul de conversie este de 1,5049 lei / acţiune şi reprezintă media dintre preţul zilnic
maxim şi minim al acţiunilor Băncii Transilvania, pondere stabilită în funcţie de volumul
zilnic de tranzacţii, aferent celor 90 de zile în care Bursa de Valori Bucureşti a fost
deschisă pentru tranzacţionare, anterioare Dateti de fixare a preţului.
Alături de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care este
acţionarul semnificativ al BT, International Finance Corporation se înscrie printre
partenerii strategici ai Băncii Transilvania. BT a beneficiat până acum, din partea IFC,
de 6 programe de finanţare, cu divese destinaţii: facilităţi pentru credite ipotecare şi
pentru susţinerea IMM-urilor sau împrumuturi subordonate şi sindicalizate. La acestea se
adaugă suma primită recent de BT, tot de la IFC, în valoare de 50 milioane euro, pentru
continuarea sprijinirii sectorului medical din România.
Misiunea IFC este aceea de a încuraja creşterea economică în ţările care sunt în curs de
dezvoltare. In 2009, investiţiile acestei instituţii financiare au totalizat 15 miliarde USD,
investiţii care au constat în capital direcţionat către ţările aflate în curs de dezvoltare.
In ceea ce priveşte relaţiile internaţionale, strategia Băncii Transilvania, ca bancă a
oamenilor întreprinzători, este aceea de a construi parteneriate puternice, pentru a
beneficia de experienţa unor instituţii financiare internaţionale de prestigiu, dar şi pentru
a-şi planifica din timp resursele necesare proiectelor.
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Banca Transilvania® se numără printre primele 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. Conform unui studiu realizat în 2009, Banca Transilvania® se
numără printre cele mai cunoscute 5 branduri din România, din categoria bănci-asigurări. 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 Serviciu PR
℡ 0264.407.150

 anca.rarau@btrl.ro; laura.petrehus@btrl.ro
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