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“Volksbank International AG” (“VBI”) інвестує в український “Електрон Банк”
“Volksbank International AG” (“VBI”) з головним офісом у Відні підписав договір про
придбання акцій відкритого акціонерного товариства “Електрон Банк” у існуючих
акціонерів. Згідно з договором “VBI” купує більш ніж 98% акцій “Електрон банку”. Угода
підлягає затвердженню Національним банком України, Австрійським органом з регулювання
фінансових ринків та іншими відповідними органами в Україні та Австрії.
Придбання “Електрон Банку” є подовженням розширення діяльності “VBI” в ЦентральноСхідній Європі та дозволить скористатися значним потенціалом довгострокового росту в
Україні. Об’єднання досвіду і ресурсів “VBI” зі знаннями українського ринку, які має
“Електрон Банк”, є запорукою подальшого розвитку “Електрон Банку” та відкриває нові
можливості для існуючих клієнтів та працівників.
Фінансовим радником акціонерів “Електрон Банку” була компания “Concorde Capital”.
“FinPoint” виступив фінансовим радником “VBI”, а “Dorda Brugger Jordis” та “Beiten
Burkhardt” були юридичними радниками.
“VBI” є Австрійським банком, власниками якого є “Österreichische Volksbanken – AG”
(“ÖVAG”) (Австрія), “DZ BANK AG” / “WGZ-Bank” (Німеччина) та “Banque Fédérale des
Banques Populaires” (Франція). “VBI” управляє успішною та постійно зростаючою
філіальною мережею з більш ніж 240 відділеннями у восьми країнах Центрально-Східної
Європи. “VBI” має дочірні банки в Словенії, Чехії, Угорщині, Словакії, Хорватії, Румунії,
Боснії і Герцеговині та Сербії і Чорногорії, що об’єднують активи в EUR 5,9 млрд. За
допомогою більш ніж 3 100 працівників банк пропонує повний спектр сучасних банківських
продуктів та послуг для юридичних і фізичних осіб.
“Електрон Банк” було засновано в 1991 році. Банк надає повний спектр банківських послуг
для юридичних і фізичних осіб. З центральним офісом розташованим у Львові, діяльність
Банку зосереджена на Західній Україні та м. Києві. У відповідності до МСФО, сукупні
активи Банку станом на 01.01.2007 склали 682 мільйони гривень, власний капітал – 100
мільйонів гривень. Філіальна мережа Банку включає 3 філії (Київ, Івано-Франківськ та
Мукачево) та більше 30 відділень. Банк динамічно розвивається, кредитний портфель
становить понад 536 мільйони гривень, з них кредити фізичним особам складають 39%. Доля
банку на ринку банківських послуг в Західному регіоні України по деяких банківських
продуктах досягає 8 %. В плані розвитку банку на 2007 рік – розширення власної мережі в
1,5 рази.

