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Raiffeisen spune ca momentul pentru oferta publica initiala a diviziei din Polonia
depinde de conditiile de pe piata
Raiffeisen Bank Polska, divizia din Polonia a grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI),
si-a anuntat luni, în mod oficial, intentia de a demara o oferta publica initiala (IPO) la Bursa de Valori de la
Varsovia, informeaza Reuters.
"Termenii si momentul depind de conditiile de pe piata si nu pot fi comunicati", a precizat însa grupul Raiffeisen
Bank International într-un comunicat de presa.
RBI a promis anterior ca pâna la data limita de 30 iunie 2017 va lista 15% din actiunile Raiffeisen Bank Polska,
cunoscuta si sub denumirea de Raiffeisen Polbank, pe Bursa de la Varsovia. Un purtator de cuvânt al grupului a
spus ca termenul limita de 30 iunie 2017 este în continuare valabil dar a refuzat sa comenteze daca IPO-ul va fi
finalizat pâna atunci.
Saptamâna trecuta, Autoritatea de reglementare a pietei financiare din Polonia (KNF) a respins o a doua solicitare
venita de la Raiffeisen Polbank vizând amânarea obligatiei de a demara un IPO la Bursa de la Varsovia pâna la
finele lunii iunie.
Polbank este a noua mare banca din Polonia dupa active, iar la finele lui 2015 avea 4.644 de angajati. Raiffeisen
Bank International a încercat si anul trecut sa-si vânda subsidiara din Polonia, însa a renuntat la acest plan, din
cauza complicatiilor legate de creditele ipotecare în franci elvetieni.
În România, Raiffeisen Bank este o banca universala care ofera o gama completa de produse si servicii persoanelor
fizice, IMM-urilor si corporatiilor mari, prin multiple canale de distributie precum unitati bancare, retele de ATM
si EPOS, phone-banking (Raiffeisen Direct), mobile banking (myBanking) si internet banking (Raiffeisen Online).
Banca are o retea de peste 478 agentii în toata tara care deservesc aproximativ doua milioane clienti, dintre care
aproape 100.000 de IMM-uri si 5.700 corporatii mari si medii.
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