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Descrierea Proiectului
BERD a investit 40 de milioane de EURO în prima tranşă de obligaţiuni ipotecare emise de
către Alpha Bank Romania în valoare de 200 de milioane de EURO. Emisiunea face parte din
Programul de obligaţiuni ipotecare în valoare totală de 1 miliard de EURO lansat de Alpha
Bank Romania. Acestea reprezintă primele obligaţiuni ipotecare emise de o instituţie financiară
din România şi vor fi listate atât pe Bursa de Valori din Luxemburg cât şi pe Bursa de Valori
din Bucureşti.
Prin acest proiect BERD continuă să sprijine emisiunea unor instrumente inovative pe piaţa
locală de capital. BERD a participat la revizuirea cadrului legislativ referitor la obligaţiunile
ipotecare din România în vederea alinierii acestuia la cele mai bune practici din UE.
Obiectivele Proiectului
Obligaţiunile ipotecare vor contribui la diversificarea surselor de finanţare şi la îmbunătăţirea
structurii bilanţului Alpha Bank Romania. BERD va continua să sprijine dezvoltarea pieţei de
capital din România, încurajând şi alte bănci locale să utilizeze astfel de instrumente pentru a
diversifica sursele de finanţare, a lansa instrumente inovative cum ar fi obligatiuni ipotecare, a
atrage noi surse de finanţare pe termen lung şi a asigura lichiditate adecvată.
Impactul asupra Tranziţiei
Investiţia în obligaţiunile emise de către Alpha Bank Romania va contribui la calităţile de
Rezilienţă şi Bună-Guvernanţă, facilitând dezvoltarea pieţei locale de capital, şi permiţând
băncii să îşi îmbunătăţească şi diversifice sursele de finanţare, facilitând astfel o mai bună
gestionare a structurii bilanţului.
BERD sprijină astfel emisiunea unor instrumente inovative pe piaţa de capital din România şi
facilitează atragerea unor surse de finanţare pe termen lung de către băncile locale, susţinând
dezvoltarea pieţelor de capital din România.
Informaţii despre Client
ALPHA BANK ROMANIA SA
Alpha Bank Romania SA este o bancă comercială înregistrată în România ce oferă servicii
bancare universale. In iunie 2018, Alpha Bank deţinea o cotă de piaţă de 3.6% în funcţie de
activele totale (a 8-a cea mai mare bancă din România. Banca a primit rating-ul Ba2 (stabil)

din partea Moody’s (termen lung şi depozite in valută) în timp ce prima tranşă a emisiunii de
obligaţiuni ipotecare este de aşteptat să primească rating-ul Baa2.
Finanţare oferită de BERD
EUR 40,000,000.00
Costul total al proiectului
EUR 200,000,000.00
Impactul Social şi de Mediu
Clasificat Instituţie Financiară (ESP 2014). Alpha Bank Romania este deja client la
BERD şi respectă cerinţele de performanţă (PRs) 2, 4 & 9 pentru expunerile existente.
Alpha Bank Romania gestionează în mod satisfăcător riscurile sociale şi de mediu din cadrul
portofoliului existent al băncii, aplicând Procedurile BERD de Gestionare a Riscurilor Sociale şi
de Mediu în portofoliul propriu. Alpha Bank a transmis Băncii Rapoarte Anuale Sociale şi de
Mediu satisfăcătoare. Pentru această tranzacţie, Alpha Bank va trebui să respecte în
continuare cerinţele PRs 2, 4 & 9, să adere la cerinţele BERD sociale şi de mediu şi să
transmită Rapoarte Anuale Sociale şi de Mediu către Bancă.
Cooperare tehnică
Nu este cazul.
Date de contact din partea companiei
Alpha Bank Romania SA
ir@alphabank.ro
+40 (21) 455 7373
www.alphabank.ro/contact
237 B Calea Dorobantilor, 2nd floor, 1st District 010566 Bucharest Romania
Oportunităţi de afaceri
Pentru oportunităţi de afaceri sau achiziţii, contactaţi clientul.
Informaţii generale
Solicitări de informaţii referitoare la proiectele BERD, dar nu privind procesele de
achiziţie:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com
Politica de Informare Publică (PIP)
PIP stabileşte modul în care BERD comunică informaţii şi se consultă cu părţile
interesate, pentru a asigura o mai bună cunoaştere şi înţelegere a strategiilor,
politicilor şi operaţiunilor sale.
Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM)
Mecanismul de Contestaţii pentru Proiecte (PCM) este mecanismul de
responsabilizare al BERD prin care se oferă posibilitatea unei revizuiri independente a
contestaţiilor venite din partea persoanelor sau a organizaţiilor cu privire la proiectele
finanţate de BERD, despre care se presupune că au provocat sau sunt susceptibile de
a provoca daune.Contestaţiile trebuie trimis nu mai târziu de 12 luni de la ultima distibuţie a
fondurilor BERD. Puteţi contacta Responsabilul PCM (pcm@ebrd.com) sau biroul local

relevant BERD pentru asistenţă în cazul în care nu cunoaşteţi cu siguranţă perioada exactă
pentru depunerea contestaţiilor.

