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FIRST BANK finalizeaza achiziția Bank Leumi România

FIRST BANK, deținuta de fondul de investiții american J.C. Flowers & Co., a finalizat astazi achiziția
pachetului majoritar de acțiuni în cadrul Bank Leumi România, subsidiara a Bank Leumi Israel, dupa ce a
obținut aprobarile necesare din partea Bancii Naționale a României și a Consiliului Concurenței din
România și dupa îndeplinirea condițiilor specifice acestui tip de tranzacție.
Dominic Bruynseels, Președinte Executiv FIRST BANK: „Suntem încântați sa intram în aceasta noua etapa de
creștere. Salutam cu entuziasm toate noile oportunitați ce deriva din acest eveniment de referința: know-how-ul
colegilor noștri de la Bank Leumi România, experiența acestora în gestionarea unui portofoliu foarte special,
clienții acestei banci, pe care așteptam cu nerabdare sa îi deservim. În urmatoarele luni, cele doua companii vor
trece printr-un proces de integrare premergator fuziunii. Avem convingerea ca aceasta achiziție va transforma
FIRST BANK într-un partener bancar mai puternic și mai relevant pentru toți clienții noștri actuali și viitori, prin
contribuția pe care Bank Leumi România o va aduce expertizei noastre anterioare”.
Hanan Friedman, Prim Vicepreședinte Executiv, Directorul Direcției de Strategie, Inovație și
Transformare, Bank Leumi Israel: „Vânzarea Bank Leumi România catre FIRST BANK, deținuta de o entitate
financiara internaționala de top, va permite continuarea implementarii politicii Leumi de «urmare a clientului»,
care presupune mai degraba colaborari cu mari actori internaționali și nu o prezența efectiva. Aceasta vânzare
constituie un nou pas în implementarea strategiei noastre de a ne orienta spre activitațile bancare de baza ale
Leumi, în același timp concentrându-ne asupra operațiunilor noastre internaționale din principalele centre
financiare ale lumii, prin intermediul sucursalelor pe care le deținem în SUA și Marea Britanie”.

Clifford Chance Badea a acționat în calitate de consultant juridic al FIRST BANK în cadrul tranzacției, iar Ernst
& Young a fost consultantul financiar și fiscal.
Consultantul juridic al Bank Leumi România în aceasta tranzacție a fost DLA Piper.
Jefferies LLC a avut calitatea de consultant financiar exclusiv al Bank Leumi Israel.
Începând cu 10 iulie, Bank Leumi România are un nou Consiliu de Administrație și un nou președinte executiv, în
persoana lui Ion Popovici.
Ion Popovici este un profesionist cu o experiența de peste 28 de ani în sectorul bancar. În acest interval, el a
deținut funcții de top în cadrul unor instituții bancare importante din România, precum Eximbank, BRD-Groupe
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Societe Generale etc.
Înainte de a fi numit Președinte Executiv al Bank Leumi România, Ion Popovici a deținut funcția de
Vicepreședinte Executiv Financiar / Președinte Executiv Interimar al bancii în ultimul an și jumatate și a coordonat
întreaga activitate a organizației, cu responsabilitați directe pe zonele de strategie, activitate comerciala, trezorerie,
activitate juridica, resurse umane, contabilitate, raportare catre Grup, raportare catre BNR, situații financiare,
control bugetar și operațiuni.
Popovici a deținut o serie de roluri și responsabilitați în organizații conexe sectorului bancar precum Institutul
Bancar Român și Asociația Româna a Bancilor. În acest context, el a activat ca autor, lector, profesor, precum și în
calitate de consultant financiar, cu o contribuție semnificativa la implementarea IFRS în sistemul bancar românesc.
Popovici este membru al Consiliului de Administrație al Asociației Române a Bancilor din 2017.
Ion Popovici este absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Finanțe și Contabilitate, și al Școlii
Naționale de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Științe Administrative din București.
Componența noului Consiliu de Administrație este:
Ilinca Rosetti, Președinte
Ilinca Rosetti este în prezent Operating Partner în cadrul JC Flowers& Co.
Ea are o experiența internaționala de 14 ani în management bancar, pe segmentul de corporate banking și
cooperare pentru dezvoltare financiara, în Europa Centrala și de Est.
Rosetti a fost CEO al Mirabank Serbia, filiala a grupului Royal Abu Dhabi, unde a asigurat cu succes demararea
operațiunilor singurei banci specializate pe corporate banking de pe piața sârba.
Ilinca Rosetti este un bun cunoscator al pieței bancare din România.
Ea a condus ProCredit Bank România timp de cinci ani, între 2010 și 2015. Din poziția de CEO, a avut
responsabilitați precum dezvoltarea generala a bancii, proiectarea, implementarea și dezvoltarea strategiei de
poziționare, precum și reproiectarea întregii structuri organizatorice a bancii. Anterior, Ilinca Rosetti a fost Deputy
CEO (2007) și apoi CEO (2007-2010) al ProCredit Bank Moldova.
Ilinca Rosetti a absolvit Universitatea J.W. Goethe din Frankfurt pe Main, este licențiata în Matematica si Stiințe
Economice (1997, respectiv 2001). Ilinca Rosetti este Doctor în științe economice, Academia de Studii Economice
București, 2007.
Robert Maxim
Robert Maxim, în prezent Partener al Ensight Management Consulting, are o experiența profesionala de peste 20
de ani în consultanța de management. A deținut funcții de conducere în mari companii. El a fost Manager al
Departamentului de Consultanța din cadrul KPMG și e-Business Head în cadrul Citibank România.
Robert Maxim este Consultant Certificat în Management (CMC) și Auditor Certificat de Sisteme Informatice
(CISA).
A absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul Universitații București, obținând licența în Drept Internațional,
precum și diploma în Management Financiar la International Business School din Bristol (Marea Britanie). De
asemenea, a absolvit programul MBA din cadrul Ecole Nationale des Ponts et Chaussees din Paris (Franța).
Manfred Rauchwerger
Manfred Rauchwerger este un senior al industriei bancare, cu aproape 46 de ani de experiența la nivel înalt pe
piața bancara româneasca și internaționala.
Și-a dedicat cariera brand-ului Leumi, ca vicepreședinte și consilier al Bank Leumi Israel și Bank Leumi România.
Are o expertiza vasta în vânzari, retail private banking și piețe de capital.
El s-a alaturat Bank Leumi România în 2006 și, în acest interval, a administrat segmente importante ale activitații
bancii.
Manfred Rauchwerger este absolvent al Universitații din Haifa, licențiat în economie.
Razvan Filcescu
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Razvan Filcescu este un profesionist cu peste 20 de ani de experiența în sectorul financiar-bancar. În prezent, el
detine rolul de vicepreședinte în cadrul FIRST BANK, sub rezerva obținerii aprobarii din partea BNR. Cu o
experiența bancara extensiva, dobândita în cadrul unor companii precum Procredit Bank și Credit Europe Bank,
Razvan și-a început cariera ca ofițer de credite și a evoluat constant în funcții de conducere importante, cu
implicare profunda în procesul de construcție a unei banci comerciale. În ultimii ani, activitatea lui s-a concentrat
pe zona de creditare a microîntreprinderilor și IMM-urilor, dar și pe activitați specifice de colectare creanțe și
workout. Razvan a absolvit Academia de Studii Economice din București, fiind licențiat în Banci și Burse de
Valori.
De asemenea, deține un MBA în Management Financiar la City University din Seattle.
Bogdan Ciobotaru
Bogdan Ciobotaru a deținut funcția de Director Finanțari pentru Europa Centrala și de Est, Orientul Mijlociu și
Africa în cadrul Renaissance Capital. Anterior, Ciobotaru a ocupat funcția de director executiv în divizia de
Investment Banking a Morgan Stanley Londra, unde a lucrat peste 10 ani. Din 2017, el este director independent,
non-executiv al Digi Communications N.V. De asemenea, Bogdan Ciobotaru este director non-executiv al Qatar
Solar Technologies și director non-executiv al Consiliului de Administrație al FIRST BANK. Ciobotaru a absolvit
Academia de Studii Economice din București și deține un Executive MBA la Oxford University.

Despre First Bank
Cu sediul în București, First Bank ofera o gama larga de produse și servicii adresate atât clienților locali cât și
celor internaționali, incluzând activitați de retail, IMM și corporate banking.
First Bank opereaza prin intermediul a 59 de sucursale, cu 1200 de specialiști angajați și are aproximativ 130.000
de clienți activi. Pentru mai multe informații, va invitam sa vizitați www.firstbank.ro.
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