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BERD va achiziţiona un pachet de acţiuni minoritar la asiguratorul bulgar
Compania mamă a Euroins, Eurohold, şi BERD majorează capitalul la 42 milioane de euro 
Compania va diversifica produsele, va intensifica digitalizarea şi va consolida guvernanţa corporativă

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a semnat un acord pentru achiziţionarea unui pachet minoritar de acţiuni în
Grupul de Asigurări Euroins din Bulgaria (https://www.ebrd.com/bulgaria.html) (EIG), unul dintre cele mai mari grupuri independente de
asigurări din Europa Centrala, de Est şi Sud-Est.

BERD investeşte 30 de milioane de euro printr-o majorare de capital, în timp ce Eurohold, compania mama a grupului de asigurări, oferă o
injecţie de capital suplimentară de până la 12 milioane de euro.

Anca Ioana Ionescu, Director BERD pentru Bulgaria, a declarat: “Această investiţie BERD va juca un rol cheie în stabilizarea sectorului
asigurărilor, oferind în acelaşi timp confort clienţilor, autorităţilor de reglementare şi furnizorilor.”
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Fondurile vor fi folosite pentru dezvoltarea şi creşterea celei mai mari entităţi de asigurare din cadrul grupului, Euroins România Asigurare
Reasigurare. Finanţarea va susţine, de asemenea, operaţiunile şi creşterea grupului în Georgia (https://www.ebrd.com/georgia.html), Grecia,
Macedonia (https://www.ebrd.com/north-macedonia.html) de Nord, Pol (https://www.ebrd.com/poland.html)onia şi Ukrain
(https://www.ebrd.com/ukraine.html)a.

Mark Davis, Director Regional BERD pentru România şi Bulgaria, a adăugat: “Suntem foarte încantati să colaborăm cu Euroins pentru a
extinde asigurările de calitate, avansate şi de încredere în România (https://www.ebrd.com/country/romania.html) şi în toată regiunea.
Suntem, de asemenea, încântaţi să ne angajăm în paralel cu Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) referitor la un
proces de decontare directă în beneficiul consumatorului şi al sectorului asigurărilor din România.”

BERD colaborează cu ASF pentru a elabora noi reglementări pentru gestionarea cererilor de despagubire. Obiectivul său este acela de a
ajuta la crearea unui sistem echitabil pentru toate părţile implicate, inclusiv clienţi, service-uri şi companii de asigurări, promovând, în
acelaşi timp, interesul asiguratorilor mondiali şi atragând capital în sector.

Kiril Boshov, Director Executiv al EIG şi Preşedintele Consiliului de Administraţie al Еurohold a declarat: „Ne bucurăm că BERD, una dintre
cele mai importante instituţii financiare internaţionale, va deveni acţionar EIG. Participarea Băncii va consolida poziţiile de solvabilitate ale
Grupului şi va sprijini creşterea acestuia pe pieţele  pe care s-au concentrat atât EIG, cât şi BERD. Investiţia vine într-un moment important
pentru cea mai mare companie a EIG - Euroins România. Acesta marchează o etapă strategică a capitalizării filialei noastre româneşti în
care EIG a investit peste 300 de milioane de lei în ultimele 12 luni. Astfel, Euroins România va privi înainte ca un asigurator bine valorificat,
inovator, orientat către client şi diversificat pe piaţa locală dificilă.”

Investiţia BERD va ajuta, de asemenea, Euroins să creeze valoare adăugată prin îmbunătăţirea guvernanţei corporative, a digitalizării şi a
diversificării produselor de la asigurarea auto obligatorie la cele care acoperă sănătatea, accidentele, incendiile şi proprietatea.

BERD este un investitor major în Bulgaria, unde se concentrează pe creşterea competitivităţii firmelor locale în ţară şi în străinătate,
finanţarea infrastructurii moderne şi durabile şi dezvoltarea produselor financiare şi a pieţelor de capital, având în vedere planurile ţării de
a adopta euro ca monedă. Până în prezent, BERD a investit peste 4 miliarde de euro în economia Bulgariei prin aproape 270 de proiecte.
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