Tirana, 20 marzo 2019 - La Banca d’Albania
ha ufficialmente concesso l'approvazione
preliminare per il possesso del 100% del
capitale sociale della International
Commercial Bank sh.a. (ICB) da parte di
Union Bank sh.a. L'approvazione della banca
centrale in merito a questo accordo
intercorso tra le due banche di secondo
livello segue l'approvazione dell’Autorità
Garante della Concorrenza concessa a
gennaio.
Con oltre 10 anni di esperienza, Union Bank è
un nome consolidato nel mercato bancario
nazionale.
Attraverso
una
gestione
patrimoniale e degli investimenti di successo,
nel corso degli anni Union Bank ha realizzato
una costante crescita dei suoi indici
finanziari. Recentemente, nel 2018, il totale
dell’attivo ha superato i 50 miliardi di Lekë
Albanesi; le attività, il credito e il ritorno sul
capitale investito hanno registrato una
crescita a due cifre. I risultati raggiunti sono
una premessa positiva per Union Bank per
proseguire sulla via del successo. Con
l'acquisizione di ICB, oltre alla crescita delle
attività, Union Bank mira ad aumentare la
propria presenza nel mercato, sia per
numero di clienti che di filiali.
La International Commercial Bank è una delle
prime banche in Albania, la quale opera nel
mercato albanese dal 1997 e vanta un
numero di clienti sparsi nelle principali città
del paese.
In questo momento particolare per entrambe
le banche, Union Bank apprezza l'impegno
professionale dei dipendenti di ICB Albania e
garantisce a tutti i suoi clienti che in Union
Bank potranno beneficiare di nuovi prodotti e
di servizi aggiuntivi, offerti sempre attraverso
un servizio di qualità.
Tonucci & Partners ha rivestito il ruolo di
consulente legale di Union Bank in merito alla
realizzazione di questa transazione, mentre
Wolf Theiss ha coperto il ruolo di consulente
legale durante la fase delle approvazioni
regolamentari.

Tiranë, më 20 mars 2019 – Banka e
Shqipërisë ka dhënë zyrtarisht miratimin
paraprak për zotërimin e 100% të aksioneve
të kapitalit aksionar të Bankës
Ndërkombëtare Tregtare sh.a (ICB). nga
Union Bank sh.a. Aprovimi i bankës qendrore
në lidhje me këtë marrëveshje mes dy
bankave të nivelit të dytë, vjen në një linjë
me autorizimin e Autoritetit të Konkurencës
dhënë në muajin janar.
Me një eksperiencë mbi 10 vjeçare, Union
Bank është një emër i konsoliduar në tregun
bankar vendas. Nëpërmjet menaxhimit të
suksesshëm të aktiveve dhe investimeve,
Union Bank ka realizuar vit pas viti rritje të
qëndrueshme të treguesve të saj financiarë.
Së fundmi gjatë vitit 2018, Aktivet Totale
kaluan shifrën 50 miliardë Lekë; asetet,
kreditimi dhe kthimi në kapital patën rritje
dyshifrore. Rezultatet e arritura, janë premisa
pozitive që Union Bank të vazhdojë në rrugën
e suksesit. Me blerjen e ICB, përveç rritjes në
asete, Union Bank synon të rritë prezencën e
saj në treg, në numër klientesh dhe në numër
degësh.
Banka Ndërkombëtare Tregtare është një nga
bankat e para në Shqipëri. Ajo operon në
tregun shqiptar që prej vitit 1997 dhe ka një
numër klientësh të përqëndruar në disa
qytete kryesore të vendit.
Në këtë moment të veçantë për të dyja
bankat, Union Bank vlerëson angazhimin
profesional të punonjësve të ICB Albania dhe
garanton të gjithë klientët e saj se në Union
Bank ata do të përfitojnë produkte të reja
dhe shërbime shtesë, të ofruara gjithmonë
nëpërmjet një shërbimi cilësor.
Tonucci & Partners veproi si këshilltar ligjor i
Union Bank për kryerjen e këtij transaksioni
dhe Wolf Theiss si këshilltar ligjor për
aprovimet rregullatore.

