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Scurtă descriere a Microinvest
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Înființată in 2003, Microinvest este o organizație de
creditare nebancară, fiind liderul sectorului de
microfinanțare pentru companiile la început de drum
Microinvest și-a consolidat poziția în piață ajungînd la
un număr de 25.000 de clienți și un portfoliu activ de
aproape 30.0000 de finanțări
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Dimensiunea portfoliului de credite al Microinvest este
similară cu cea a unei bănci de nivel II din Republica
Moldova, ocupând a 6 poziție când este analizat prin
comparație cu sistemul bancar
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Entitatea are o rețea teritorială formată din 13 unități
și aproape 200 de angajați cu expertiză vastă în
creditarea sectorului de micro companii și
agribusiness
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Cu o echipă de conducere entuziasță și personal cheie
cu experiență în microfinanțare, Microinvest a reușit
să-și construiască un nume puternic în piață
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Rațiunea strategică pentru achiziție
Aspect cheie

Cum este perceput

Angajament
pentru
susținerea
economiei în
Moldova

➢ Atenția noastră, atât în România cât și în Republica Moldova, este
direcționată către dezvoltarea antreprenorilor și afacerilor la început de
drum

Sinergii
potențiale
atractive

➢ De îndată ce Microinvest se alătură Victoriabank și BT Leasing Moldova, ca
subsidiare ale Băncii Transilvania, clienții din Republica Moldova vor
beneficia de grup financiar local care furnizează un spectru complet de
servicii financiare

➢ Tranzacția se încadrează în strategia Băncii Transilvania ce include atât
creștere organiză, cât și oportunități de achiziție

➢ Prin strânsa colaborare cu BT Microfinanțare, subsidiara dedicată sectorului
de microfinanțare în România, se vor intensifica sinergiile potențiale
Poziționare
pentru creștere

➢ Piața de microcreditare este estimată la aproximativ 50.000 de companii și
500.000 de clienți retail
➢ Eficiența crescută și modelul operațional productiv sunt diferențiatorii
principali pentru Microinvest în cadrul sectorului în care operează

➢ Povestea de succes a Microinvest este un factor puternic de angajament
pentru echipa cheie și cea de management
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Calendarul tranzacției

Trim. 1 – 2020

Trim. 2 – 2020

Trim. 2 – 2020

Sem. 2 – 2020

Semnarea
contractului de
vânzarecumpărare

Aprobarea tranzacției de către autorități

13 ianuarie 2020

Finalizarea
tranzacției

Integrare în cadrul Grupului
Financiar Banca Transilvania
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