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Cluj-Napoca, 4 ianuarie 2016

Mesajul Băncii Transilvania despre finalizarea cu succes
a fuziunii cu Volksbank România
Banca Transilvania, o nouă dimensiune
La opt luni de la achiziţionarea Volksbank România avem ocazia să anunţăm încheierea cu succes a
integrării VBRO în structura BT şi fuziunea celor două bănci. Acum suntem o singură bancă, o singură
echipă.
 2015 intră în istoria Băncii Transilvania pentru a treia sa reinventare
A fost un an plin, în care strategia a fost să continuăm creşterea businessului BT în paralel cu
dezvoltarea sinergiilor dintre Banca Transilvania şi Volksbank România. Credem că am reuşit, având în
vedere rezultatele. In 2015 banca noastră a ajuns la maturitate din punctul de vedere al resurselor şi
al capabilităţilor, ceea ce ne-a pregătit pentru achiziţionarea Volksbank România, pentru integrare şi,
în cele din urmă, pentru fuziune.
 Promisiuni respectate faţă de clienţii Volksbank România. 1,5 miliarde de lei este
diminuarea datoriei totale pentru aceştia
Am pornit la drum în acest proiect cu gândul că dorim să păstrăm clienţii Volksbank România, să
construim, de la început, o relaţie pozitivă. Ei au fost prioritatea noastră. La momentul achiziţionării
VBRO am făcut public angajamentul faţă de aceştia, pe care l-am respectat: aproximativ 34.000 de
clienţi Volksbank România au beneficiat de reduceri şi de beneficii din partea BT.
In total, a fost acordată clienţilor VBRO o diminuare a datoriei totale de 1,5 miliarde de lei prin oferta
care a constat în restituirea comisionului de risc pentru credite indiferent de monedă, prin oferta de
discount-uri pentru conversia creditelor în franci elveţieni, respectiv prin diminuarea automată a
datoriei totale pentru creditele curente. Efortul uman din partea echipelor ambelor bănci este
remarcabil: de exemplu, în cadrul ofertei CHF au fost organizate 35.000 de întâlniri între clienţii VBRO
şi echipele BT și Volksbank România.
 Cifrele înseamnă oameni: ≈10% din clienţii BT şi ≈6% din angajaţi sunt de la Volksbank
Acum avem 2,2 milioane de clienţi BT, din care ≈10% provin de la VBRO. Ne-am mărit echipa, aşa încât
din cei 7.300 de angajaţi, aproape 400 de persoane sunt din echipa Volksbank România. Impreună
dorim să construim cea mai bună bancă din România în relaţia cu clienţii noştri.
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 Mulţumim!
Mulţumim în primul rând clienţilor Volksbank România pentru răbdare, dar şi pentru că vor lucra cu
banca noastră. Dorim ca la un moment dat să spună că îi servim cel mai bine – atât pe ei, cât şi familia
şi prietenii. Mulţumim angajaţilor VBRO pentru ceea ce au construit până acum şi celor care s-au
alăturat echipei noastre. Acționarilor le mulțumim pentru încrederea în cel mai curajos proiect BT.
La succesul lui – achiziţionare, integrarea Volksbank România în structura Băncii Transilvania şi
fuziunea prin absorbţie - au contribuit peste 600 de persoane din ambele bănci, dintre care circa 100
au avut responsabilităţi permanente în domenii-cheie. O parte din ei au fost pe baricade, în Cluj şi în
Bucureşti, inclusiv în noaptea dintre ani şi în primele zile ale lui 2016, pentru realizarea cu succes a
fuziunii dintre cele două bănci. De asemenea, mulţumim Băncii Naţionale a României şi Consiliului
Concurenţei; echipei de consultanţi ai A.T. Kearney Management Consulting, KPMG România, VCP
Vienna Capital Partners; Casei de avocatură Peli Filip; Uniunii Notarilor Publici şi celor aproximativ 200
de notari care și-au adus contribuția.
 BT, o altă dimensiune, dar cu picioarele pe pământ
Ca echipă, ca bancă, deşi acum avem o altă dimensiune, vom rămâne cu picioarele pe pământ şi vom fi
responsabili şi raționali în tot ceea ce facem. Vom fi în continuare îndrăzneţi, inovatori, optimişti, dar
în acelaşi timp prudenţi la provocările mediului de business, care este volatil şi dificil nu doar în
România, cât şi la nivel internaţional.
Credem în rolul şi în misiunea noastră, ca bancă românească, de a sprijini economia locală şi
antreprenoriatul românesc şi toate eforturile noastre vor fi îndreptate în această direcție. Ne
propunem să devenim nu doar mai eficienți, ci şi parteneri mai buni pentru clienţii noştri.
Povestea merge mai departe.
Cu respect,
Horia Ciorcilă

Ömer Tetik

Preşedinte, Consiliul de Administrație

Director General
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