ПРЕС-РЕЛІЗ (20.07.2007)
«Електрон Банк» впевнено та стабільно покращує свої позиції у банківській системі
України, оскільки розвивається вищими темпами ніж середні темпи по банках України.
Особливо це стало помітним у 2 кварталі 2007 року, після отримання довгострокових та
дешевших ресурсів від нового власника «Електрон Банку» - «Volksbank International AG»
(«VBI»). Так, лише за 2 кв. 2007 року було залучено коштів на суму більше, ніж 30 мільйонів
доларів США.
Головним пріоритетом діяльності Електрон Банку й надалі залишається обслуговування
фізичних осіб, при цьому особливий наголос робиться на кредитуванні. Частка кредитів
фізичних осіб у кредитному портфелі банку постійно зростає і станом на 01.07.2007 року
складає 44,5%. (станом на 01.01.2007 року ця частка складала 38,6%). Кредитний портфель
фізичних осіб стрімко зростає і на 01.07.2007 року становить 306,9 млн. грн., темп росту
становить понад 148%.
Банк займає лідируючі позиції в секторі авто кредитування. Це стало можливим завдяки
налагодженій співпраці банку із багатьма автосалонами, страховими компаніями та наявності
різноманітних кредитних продуктів, які задовольнять потребу навіть найвибагливішого
клієнта. Про це красномовно свідчить частка ринку авто кредитів, яку «Електрон Банк»
займає у м.Львові - а це близько 30% всіх авто кредитів, отриманих у банківських установах
Львова (яких налічується більше 400) .
Зважена кредитна політика, оперативність прийняття рішень та якість обслуговування
сприяє кредитуванню суб’єктів господарювання. Портфель кредитів постійно зростає і на
01.07.2007 року досяг 344,9 млн. грн, забезпечивши темп росту на рівні 122 %.
Банк продовжує впевнено та успішно займатися й іншими напрямками кредитування
(іпотека, споживчі та бізнес кредити). Банк надалі знаходиться в когорті лідерів серед банків
у Західній Україні по виплаті грошових переказів, постійно розширяючи асортимент
автоматизованих платіжних систем. Основною стратегією Електрон Банку залишається
стрімкий розвиток та невпинний рух вперед. Про це красномовно свідчать фактичні
значення усіх фінансових показників.

Так протягом 1-ого півріччя 2007 року були досягнуті такі основні показники:
-

чисті активи зросли на 231 млн.грн. і станом на 01.07.2007 року досягли 913 млн грн
(станом на 01.01.2007 - 682 млн грн).
кредитний портфель зріс більше, ніж на 154,2 млн.грн. і на 01.07.2007 року досяг
690,6 млн грн (станом на 01.01.2007 – 536,4 млн грн).
кошти клієнтів збільшилися на 42,7 млн.грн. і на 01.07.2007 року становили 561
млн.грн. (станом на 01.01.2007 – 518,3 млн грн).
Фінансовий результат – 5,1 млн грн.
Гнучка тарифна політика поряд із оптимізованими банківськими продуктами сприяла

нарощуванню клієнтської бази банку, яка за 1 рік часу зросла більш, ніж на п’ять тисяч
клієнтів:
Станом на

Станом на

01.07.2007

01.07.2006

Фізичні особи

46094

41236

Юридичні особи

4572

4369

Всього клієнтів

50666

45605

«Електрон Банк» активно відкриває відділення: протягом 1 – ої половини 2007 року
було відкрито 5 віддлень: 2 у м.Львові (вул. Мазепи та вул. Личаківська), у м. Стрий та 2
відділення в Івано-Франківській області. До кінця року у планах Банку відкрити ще 12
відділень.
Довідка
“Електрон Банк” було засновано в 1991 році. Банк надає повний спектр банківських
послуг для юридичних і фізичних осіб. З центральним офісом розташованим у м.Львові,
діяльність Банку зосереджена на Західній Україні та м. Києві. У відповідності до МСФО, сукупні
активи Банку станом на 01.07.2007 склали 913,0 млн грн, власний капітал – 106,6 млн грн
Філіальна мережа Банку включає 3 філії (Київ, Івано-Франківськ та Мукачево) та 36 відділень.
02 квітня 2007 року “Volksbank International” AG (“VBI” AG) з головним офісом у Відні став
власником ВАТ “Електрон Банк”, придбавши більш ніж 98% акцій у діючих акціонерів банку.

