Cбербанк Росії і Експортно-Кредитний Банк Туреччини підписали
меморандум про взаєморозуміння
3 грудня 2012, Стамбул - У рамках робочого візиту Президента Російської
Федерації В. В. Путіна до Туреччини відбулося підписання Меморандуму про
Взаєморозуміння (далі - Меморандум) між Сбербанком Росії, найбільшої
фінансової організацією Росії, СНД і Східної Європи, та Експортно-Кредитним
Банком Туреччини (TurkEximbank, Туреччина), турецьким державним інститутом,
який здійснює програми підтримки та фінансування національного експорту.
Меморандум підписали Герман Греф, Президент, Голова Правління Сбербанку
Росії, і Хайреттін Каплан, Генеральний менеджер TurkEximbank.
Згідно з умовами Меморандуму, Сбербанк Росії і TurkEximbank домовилися про
цілий ряд комплексних заходів, спрямованих на фінансування товарних потоків з
Туреччини в Росію та інші країни присутності Групи Сбербанку на суму до 1 млрд
доларів США протягом трьох років. У Меморандумі також передбачається
можливість збільшення обсягів фінансування, якщо попит перевищить вказаний
вище ліміт.
Президент, Голова Правління Сбербанку Герман Греф підкреслив: «Росія і
Туреччина історично є партнерами у сфері розвитку міжнародної торгівлі та
реалізації спільних інвестиційних проектів. У зв'язку з недавнім входженням до
складу Групи Сбербанку DenizBank - одного з провідних банків на турецькому
ринку - фінансування операцій турецьких компаній з нашими клієнтами у всіх
країнах присутності Групи Сбербанку набуває для нас ще більше стратегічне
значення. Підписаний Меморандум про взаєморозуміння з TurkEximbank істотно
розширює наші можливості з підтримки бізнесу наших клієнтів через використання
оптимальних схем фінансування ".
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ВАТ «Сбербанк Росії» – найбільший банк в Росії, частка якого складає близько

третини активів всього російського банківського сектора. Засновником і основним
акціонером ВАТ «Сбербанк Росії» є Центральний банк Російської Федерації, що
володіє 50% статутного капіталу плюс одна голосуюча акція. Іншими акціонерами
Банку є понад 245 тисяч фізичних і юридичних осіб. Банк має у своєму
розпорядженні найбільшу мережу філій в Росії: близько 19 тисяч відділень і
внутрішніх структурних підрозділів. Зарубіжна мережа Банку складається з
дочірніх банків, філій і представництв у 20 країнах, у тому числі в країнах СНД,
Центральної та Східної Європи і Туреччини. У вересні 2012 року Сбербанк закрив
операцію з придбання DenizBank, який займає 6 місце серед приватних банків
Туреччини і 9 місце серед банків країни за розміром загальних консолідованих

активів. Генеральна ліцензія Банку Росії на здійснення банківських операцій 1481.
Офіційний сайт Банку – www.sberbank.ru.

