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H I R D E T É S

2017-BEN NEM SIKERÜLT NYÉLBE ÜTNI A TRANZAKCIÓT, ÁM MOST ÚJRA PÁLYÁZNAK A KOLOZSVÁRIAK A GARANTI BANKRA

Lecsaphat a Transilvania Bank az OTP kiszemeltjére
„Elhappolhat” egy top 10-es 
pénzintézetet az OTP Bank 
Románia elől a Transilvania 
Bank. Az Economica.net 
gazdasági portál értesülései 
szerint a kolozsváriaknak 
van nagyobb esélyük meg-
szerezni a Garanti Bankot, 
mint a korábban ajánlatot 
tevő magyar pénzintézetnek.

 » BÁLINT ESZTER

E gy lépésre van a kolozsvá-
ri székhelyű Transilvania 
Bank attól, hogy megvásá-

rolja a Garanti Bankot – értesült 
az Economica.net gazdasági 
portál. Az aktívái alapján a ro-
mániai top 10-be tartozó pénz-
intézetre az OTP Bank Romániá-
nak is fáj a foga.

A Transilvania Bank a portál 
információi szerint lekörözte 
az OTP-t és az Intesa Sanpaolo 
Bankot is, amelyek még január-
ban ajánlatot tettek a Garantira, 
a folyamat azonban a koronaví-
rus-járvány miatt elakadt.

A magyar tulajdonú banknak 
ez lenne a második kudarca, 
miután a Román Nemzeti Bank 

(BNR) a versenytanácsi rábó-
lintás ellenére sem tette lehető-
vé, hogy megvásárolja a Banca 
Româneascát. Korábban viszont 
sikerrel „bekebelezte” a Millen-
nium Bankot.

Amúgy a BT már 2017-ben 
szerette volna megvásárolni a 

Garantit, a tárgyalások azonban 
akkor dugába dőltek.

Azóta a kolozsvári székhelyű 
pénzintézet piacvezetővé vált – 
ebben nagy szerepe volt annak, 
hogy megvásárolta a Volksban-
kot és a Bancpostot, amelyek 
szintén top 10-es bankok voltak.

A válság most a Transilvania 
Banknak kedvezhet az Econo-
mica.net szerint: a szükségálla-
pot lejárta után léptek, és rövid 
idő alatt sikerült meggyőzniük a 
Garanti részvényeseit.

Amennyiben létrejön a tranz-
akció, a BT piaci részesedése 

megközelítené a 20 százalékot. 
A Garanti Bank Románia a 
Banco Bilbao Vizcaya Argen-
tari (BBVA) irányítása alatt áll, 
a baszk pénzintézetnek 49,85 
százalékos részesedése van a 
török Garanti BBVA-ban. A Ga-
ranti a 2019-es év végén a 10. 
legnagyobb pénzintézet volt 
10,8 milliárd lej értékű aktí-
váival és 2,19 százalékos piaci 
részesedésével. A Transilvania 
Bank 2018 óta piacvezető, ak-
tívái értéke eléri a 87,7 milliárd 
lejt, piaci részesedése pedig a 
17,72 százalékot.

Fatér Gyula, az OTP Bank Ro-
mánia vezérigazgatója a múlt 
hónap elején a Krónikának 
adott interjúban úgy nyilatko-
zott, a koronavírus-járvány mi-
att az egy évvel ezelőtt meghatá-
rozott céljaik nem változtak, az 
Apollo névre keresztelt fejleszté-
si stratégiájuk alkalmazása „bi-
zonyos értelemben talán gyor-
sított ütemben is folytatódik”. 
„5 százalékos piaci részesedés 
elérését tűztük ki” – szögezte le 
a bankigazgató. Arról is beszélt, 
hogy a következő időszakban 
gyorsuló piaci konszolidációra 
számít, és „mivel az OTP Bank 
erős részvényes, növekedési le-
hetőséget is látok”.

Mire vált? Az év elején az OTP és az Intensa akarta megszerezni, most már a BT-t tartják befutónak
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