Sajtóközlemény

2022. szeptember 2.

Az Erste Bank Hungary megvásárolhatja a Commerzbank magyarországi
leányvállalatát
Az Erste Bank megkapta a hatósági engedélyeket a Commerzbank magyarországi
leányvállalatának megvásárlásához. Már zajlanak a migrációs előkészületek és a tranzakció
várhatóan 2022 második felében zárul a Commerzbank magyarországi leányvállalatának
integrálásával, amelynek köszönhetően az Erste tovább bővíti vállalati üzletágát. A felek
továbbra is zökkenőmentes átmenetet várnak, az ügyfelek minden lényeges információt
közvetlenül kapnak meg. A tranzakció zárását követően a Commerzbank ügyfelei is
hozzáférhetnek az Erste Bank széles körű szolgáltatási kínálatához.
A frankfurti székhelyű Commerzbank AG 2021. december 17-én kötött megállapodást
magyarországi leányvállalatának eladásáról az Erste Bank Hungary Zrt. -vel. A magyarországi
leánybank értékesítése a 2021 februárjában nyilvánosságra hozott Commerzbank 2024 Stratégia
része, melynek keretében a bank a hálózatának racionalizálása érdekében kivonul egyes
nemzetközi piacokról, így Magyarországról is. A Commerzbank AG közel harminc éve hozta létre
magyarországi leányvállalatát, amely a budapesti központon kívül három nagyv árosban működtet
irodát. A helyi és nemzetközi vállalati ügyfeleket kiszolgáló, mintegy száz munkavállalót foglalkoztató
Commerzbank Zrt. egyrészt a magyar vállalatok belföldi, németországi és globális tevékenységét,
másrészt pedig a német és nemzetközi ügyfelek magyarországi üzletmenetét támogatja. A bank
Magyarországon a vállalathitelezési-, a kereskedelemfinanszírozási- és a deviza-üzletág területén
rendelkezik erős piaci jelenléttel.
A tervek szerint az akvizíció lezárását követően az Erste Bank Hung ary a Commerzbank Zrt.-t
integrálja a saját szervezetébe. A vállalati ügyfél számlák átadása várhatóan 2022 második felében
történik, az ügyfelek kiszolgálása a megszokott rendben zajlik. Mindkét bank zökkenőmentes
átmenetre számít.
Az Erste Bank piaci részesedése a vállalati hitelezési szegmensben 10 százalék fölé emelkedik az
akvizíciót követően. Az Erste Bank vállalati üzletága dinamikusan növekszik, vállalati hitelportfólióját
megháromszorozta az elmúlt öt évben. Az üzletág éves, 20 százalékot meghala dó növekedési
üteme magasan az átlag feletti, minek köszönhetően a kilencedik helyről a piac hatodik legnagyobb
szereplőjévé lépett elő. Mindehhez társul az az eredmény, hogy a bank a vállalati ügyfelek és
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partnerek körében végzett elégedettségi felméréseken az elmúlt négy évben folyamatosan a legjobb
helyezést éri el. Az Erste Bank vállalati üzletága egyaránt hangsúlyt fektet a nagyvállalatok, a kisés középvállalkozások kiszolgálására, valamint az kereskedelmi ingatlanok finanszírozására.
Egészséges kockázati profilja és magas munkavállalói elkötelezettségi indexe jelent biztos alapot a
fenntartható növekedéshez.
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A Commerzbank AG
A Commerzbank a kis- és középvállalatok vezető bankja, valamint közel huszonnyolcezer nagyvállalati - és mintegy 11
millió lakossági és kisvállalkozó ügyfél erős partnere Németországban. A bank két, a nagyvállalati valamint a privát és
KKV ügyfelek divíziója pénzügyi szolgáltatások átfogó portfólióját kínálja. A Commerzbank a német külkereskedelmi
forgalom mintegy 30 %-át finanszírozza, és a vállalati banki szegmensben közel 40 országban van jelen. A bank üzleti
tevékenységének középpontjában német KKV-k, nagyvállalatok és intézményi ügyfelek állnak. Nemzetközi területen a
Commerzbank a németországi üzleti kapcsolatokkal rendel kező ügyfelekre és kiválasztott jövőbeli iparágban működő
vállalatokra fókuszál. A Comdirecttel történt integrációjának eredményeként a lakossági és vállalati ügyfelek
Németország egyik legmodernebb online bankjának szolgáltatásait vehetik igénybe, helyszí ni személyes tanácsadással.
A Commerzbank lengyel leányvállalata, az mBank S.A. egy innovatív digitális bank, amely 5,5 millió lakossági és
vállalati ügyfelet szolgál ki főként Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában. A Commerzbank 2021 -ben
világszerte mintegy 46.500 ezer alkalmazottat foglalkoztatott és mintegy 8,5 milliárd bruttó bevételt ért el.
A Commerzbank Zrt.
A Commerzbank Zrt. Magyarországon 1993 óta kínálja szolgáltatásait vállalati ügyfeleinek. A bank a budapesti
központon kívül három vidéki városban, Győrben, Miskolcon és Kecskeméten fogadja ügyfeleit. A magyarországi
jelenlétnek köszönhetően a bank jól ismeri a hazai piac jellegzetességeit és működését. Ezekkel az ismeretekkel és a
pénzügyi menedzsment terén szerzett szaktudással a magyarországi üzleti kapcsolattal rendelkező német vállalatok és
a tevékenységük révén Németországhoz kötődő magyar társaságok munkáját segítik, de ügyfélkörükhöz tartoznak a
Magyarországon tevékenykedő helyi vállalatok is.
A magyar pénzintézet speciálisan vállalati ügyfélközpontú bankként ismert, mely ügyfél- és a kapcsolatközpontú üzleti
szemléletével a hosszú távú ügyfélkapcsolatokat tartja szem előtt. Rugalmas, gyors, személyre szabott és proaktív
megoldások biztosítják a bizalmon alapuló együttműködést, amely erősíti az ügyfelek elkötelezettségét. Számos díj
tanúsítja a bank szolgáltatásainak kiválóságát (a bank évek óta elnyeri az Euromoney: Best in Service Hungary és Best
Domestic Cash Manager Hungary díjat). A pénzintézet meghatározó szereplő a tranzakc iós banki szolgáltatások
területén, amit a cash-pooling, a fedezetkezelési szolgáltatások (piacvezető Magyarországon) és a
kereskedelemfinanszírozás minőségi szolgáltatásai biztosítanak. Mivel a külkereskedelem a magyar gazdaság
kulcsfontosságú eleme, a Commerzbank Zrt. kamatoztatni tudja a kereskedelemfinanszírozás területén szerzett jelentős
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tapasztalatait. A bank szolgáltatási modelljét ügyfélközpontú ügyfélszolgálati csapatok, valamint az ügyfélreferensek és
termékspecialisták közti zökkenőmentes együttműködés jellemzi. A sikerről lojális, kiterjedt helyi és nemzetközi
ismeretekkel rendelkező, lelkes, több nyelvet is beszélő munkatársak gondoskodnak.
Az Erste Bank Csoport
Az Erste Csoport gyökerei 1819-ig nyúlnak vissza, amikor Ausztria első takarékpénztáraként megalapították. A bécsi
központú bankcsoport 1997-ben lépett a tőzsdére azzal a stratégiai céllal, hogy lakossági üzletágával terjeszkedjen
Kelet-Közép-Európában. Azóta az Erste Csoport számos akvizíció és komoly organikus növekedés nyomán az Európai
Unió keleti részének egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltatójává fejlődött.
Az Erste Csoport mintegy 16 millió ügyfelet szolgál ki Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában, Romániában,
Magyarországon, Horvátországban és Szerbiában. Az Erste Csoport leányvállalatai erőteljes pozíciókkal rendelkeznek a
lakossági üzletágban, a banki szolgáltatások teljes skáláját lefedik a hitelezéstől kezdve a betéti és befektetési
termékeken keresztül, a folyószámlavezetésen át a hitelkártyákig. A bank hagyományos erősségének számító lakossági
szolgáltatásokat jól egészítik ki az Erste Csoport alaptevékenységei, például a vállalati ügyfelek számára a finanszírozás
és befektetések terén nyújtott tanácsadás és támogatás, a nemzetközi piacokhoz való hozzáférés, az állami szektor
számára nyújtott finanszírozás, valamint a bankközi piacokon végrehajtott műveletek is.
Az Erste Bank Hungary Zrt.
Az Erste Bank Hungary 1997 óta tartozik a bécsi központú Erste Csoporthoz, miután az osztrák bank első kelet -középeurópai akvizíciója éppen az Erste Bank Hungary jogelődje, a Mezőbank volt. Az Erste Bank Hungary részesedése ezt
követően 2003-ban a Postabank megvásárlásával, majd 2016-ban a Citibank lakossági üzletágának átvételével is
bővült. Az Erste Bank Hungary ma már a magyar bankpiac három legnagyobb szereplője közé tartozik az ügyfélszám, a
fiókhálózat mérete, valamint az ATM-ek számát tekintve (előbbiből 106-ot, utóbbiból pedig 400 egységet üzemeltet
szerte az országban). Konszolidált leányvállalatai révén az Erste Bank Hungary a pénzügyi szolgáltatások és
ügyféligények teljes skáláját lefedi.

*****
Commerzbank – jogi nyilatkozat és a jövőre vonatkozó állítások
A jelen közlemény a jövőre vonatkozó állításokat is tartalmaz. Ezek olyan kijelentések, amelyek nem múltbeli tényeket írnak l e. A
közleményben szereplő ilyen kijelentések többek között a Commerzbank várható jövőbeli üzleti teljesítményére, a várható
hatékonyságnövekedésre és szinergiákra, a várható növekedési kilátásokra és a Commerzbank értéke növekedésének egyéb
lehetőségeire, továbbá a jövőben várható pénzügyi eredményekre, szerkezetátalakítási költségekre, valamint egyéb pénzügyi
fejleményekre és közzétételekre vonatkoznak. Ezek a jövőre vonatkozó közlések az Igazgatótanács jelenlegi tervein, várakozása in,
becslésein és előrejelzésein alapulnak, és több feltételezéstől, valamint ismert és ismeretlen kockázattól, bizonytalansági és egyéb
tényezőtől függenek, amelyek következtében a tényleges eredmények és fejlemények lényegesen elérthetnek a jövőre vonatkozó,
említett közlésekben kifejezett, vagy azok által sugallt várakozásoktól. Az említett tényezők között szerepel a pénz piacok helyzete
Németországban, Európában, az Egyesült Államokban és más térségekben, ahol a Commerzbank a nyereségének jelentős részét
realizálja, eszközeinek jelentős részét tartja, továbbá az említett tényezők között szerepel az eszközök árának változás a, a piaci
volatilitás alakulása különös tekintettel az Európában továbbra is jelen lévő adósságválságra. Ide tartozik továbbá az adósok vagy
kereskedelmi partnerek potenciális nemteljesítése, az üzleti modell javítását célzó stratégiai kezdeményezéseik vé grehajtása, a
kockázatkezelési elveik, eljárásaik és módszereik megbízhatósága, a szabályozói változások nyomán bekövetkező és egyéb
kockázatok. Ennek folyományaként a jövőre vonatkozó állítások csak a közlés napján érvényesek. A Commerzbank nem köteles a
jelen közleményben szereplő, a jövőre vonatkozó közlések frissítésére és módosítására azzal a céllal, hogy azok a jelen közle mény
megjelenésének dátuma után bekövetkező eseményeket vagy körülményeket tükrözzék.
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