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BERD, susţinând creşterea economică a sectorului privat, inclusiv întreprinderile 
mici şi mijlocii în Moldova, a acordat un nou împrumut de 20 de milioane euro pentru 
Mobiasbancă − Groupe Société Générale S.A. 

Mijloacele împrumutate vor fi folosite pentru a oferi finanţare pe termen mediu şi lung 
companiilor private din Republica Moldova, inclusiv IMM-urilor. Creditele acordate 
beneficiarilor vor fi până la echivalentul sumei de 2 milioane de euro.

Mobiasbancă, una din băncile private lider în Republica Moldova este partenerul 
BERD începând cu 1996. Banca îşi concentrează eforturile sale în susţinerea 
sectorul IMM şi altor companii medii private din ţară, pentru care accesul la 
finanţarea pe termen lung este deocamdată dificil. 

Nick Tesseyman, Business Group Director la Departamentul Instituţii Financiare al 
BERD, a declarat că noul împrumut este binevenit, în special ţinând cont de 
condiţiile financiare globale actuale. Finanţarea pe termen lung a fost şi aşa dificilă 
de obţinut în Moldova, chiar şi în timpuri mai puţin turbulente, dar în prezent a deve-
nit şi mai complicată. De aceea, în special acum, BERD joacă un rol semnificativ în 
susţinerea dezvoltării sistemului bancar local şi a mediului de afaceri, spune el.
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Jean-Francois Myard, Preşedinte al Mobiasbancă − Groupe Société Générale S.A., 
a adăugat: “Cooperarea de lunga durata stabilită cu BERD s-a dovedit a fi foarte 
valoroasă şi va continua în contextul noii abordării strategice a sectorului privat 
moldovenesc. Sectorul IMM reprezintă un sector de bază  pentru Moldova în proce-
sul de tranziţie la o economie de piaţă.” 

Mobiasbancă este a cincia bancă comercială din Moldova în termeni de active şi a 
patra după volumul activităţii de creditare si este parte a Grupului Société Générale 
din anul 2007. Ea deţine o licenţă completă bancară oferind întreaga gamă de 
produse şi servicii bancare. Banca are scopul menţinerii poziţiei sale şi mărirea cotei 
de piaţă în Moldova, în special prin concentrarea eforturilor pe sectorul IMM local, 
unde există o cerere puternică pentru serviciile sale.

BERD a înregistrat în anul 2008 o creştere semnificativă a volumului său de afaceri 
în Moldova, cu proiecte în valoare de 77 de milioane de euro, semnate în acest an şi 
cu perspective puternice pentru viitorul apropiat. Printre investiţiile Băncii au fost 
proiecte ce ţin de infrastructură, sectorul corporativ şi instituţii financiare. 


