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Raport 

  în conformitate cu 
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 

 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă 
 

 
Raportul curent conform: Art. 143 alin (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 

5/2018 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă 

Data raportului:   27.12.2018 
Denumirea emitentului:   S.C. Garanti Bank S.A. 
Sediul social: Str. Fabrica de Glucoză, Nr. 5, Novo Park, 

Clădirea F, Etajele 5-6, Sector 2, Bucureşti, 
Numărul de telefon/fax:   tel.: 021.208.92.60/ fax: 021.208.92.86 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 25394008 
Număr de ordine în Registrul Comerţului:   J/40/4429/2009 
Capital social subscris şi vărsat:   1.208.086.946 lei 
Piaţa reglementată /Sistemul organizat de tranzacţionare 
pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise:   Bursa de Valori Bucureşti 
 
 
I. Evenimente importante de raportat 
 
a) Schimbări în controlul asupra emitentului, inclusiv schimbări în controlul entităţii care deţine controlul 
asupra emitentului, precum şi schimbări în acordurile cu privire la control 

Nu este cazul 
 
b) Achiziţii sau înstrăinări substanţiale de active 
Nu este cazul 
 
c) Procedura de insolvenţă, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment 
Nu este cazul 
 
d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 
Nu este cazul 
 
e) Alte evenimente. 
Garanti Bank S.A. a semnat două acorduri de împrumut, astfel:  

- cu International Finance Corporation (membră a Grupului Băncii Mondiale), în valoare de 55 de 
milioane de euro, cu scopul de a finanța producătorii de energie sustenabila, producătorii și furnizorii 
de echipamente sau produse din domeniul energiei sustenabile. Din suma totală, cel puțin 50% vor 
fi utilizaţi pentru finanțarea proiectelor eligibile de energie sustenabilă; şi 

- cu Banca Europeana de Investiţii, în valoare de 22,3 de milioane de euro, cu scopul de a finanța 
întreprinderile mici și mijlocii românești (70%) si companiile mijlocii (30%). Din suma totală, cel puţin 
5 milioane de euro vor fi destinate creditării companiilor deținute sau gestionate de către femei. 

 
II. Semnături 
 
 
Luminiţa CIOACĂ Daniela CIOABĂ 

Director General Adjunct Director Direcţia Raportări Financiare 


