Vídeň, Praha, 19. září 2017
Arca Capital vstupuje do bankovního sektoru
Česko-slovenská finanční skupina Arca Capital podepsala smluvní dokumentaci a
udělala první krok k získání většinového podílu v soukromé rakouské bance
Wiener Privatbank.
Arca Capital tak završila několikaměsíční jednání se současnými akcionáři a
vedením Wiener Privatbank. Dohoda nezahrnuje realitní projekty, které budou
vyčleněny z portfolia banky. Transakce ještě podléhá schválení rakouskému
Orgánu pro dohled nad finančním trhem (FMA).
„Akvizicí Wiener Privatbank jsme naplnili naši ambici vstoupit do bankovního
sektoru a poskytovat našim klientům plnohodnotné finanční služby. Díky
mezinárodnímu působení Wiener Privatbank a profesionalitě jejich lidí dokážeme
naplno rozvinout potenciál Arca Capital a Wiener Privatbank ve střední Evropě,“
uvádí Rastislav Velič, partner a předseda představenstva Arca Capital.
„Završení akvizice bude předcházet ještě několik kroků – jde především o vyčlenění
současných realitních projektů z portfolia a aktivit banky. Naší prioritou budou
bankovní služby a správa aktiv. Akvizici Wiener Privatbank vnímáme jako
významný počin na cestě doplnění portfolia služeb skupiny Arca Capital,“ doplnil
Juraj Dvořák, šéf projektů Arca Capital v Rakousku.
Wiener Privatbank je soukromá banka zaměřená na bankovní služby, poradenství
a správu aktiv se sídlem ve Vídni. Arca Capital plánuje s bankou expandovat i do
České republiky.
„Plánujeme rozšířit angažovanost banky na Slovensku i v České republice. Současný
management se bude podílet i na dalším rozvoji banky v úzké spolupráci s týmem
Arca Capital v Bratislavě a v Praze. Budeme využívat všechny logické a praktické
možnosti k expanzi tak, aby se služby banky dostaly co nejrychleji a co
nejefektivněji k našim klientům v regionu,“ uzavřel Velič.
Finalizace transakce, převzetí většinového podílu Wiener Privatbank skupinu Arca
Capital se odhaduje na polovinu roku 2018
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O společnosti Arca Capital:
Arca Capital je soukromá integrovaná investiční skupina se silnou středoevropskou působností. Arca Capital se zaměřuje
na rozvoj jak svých private equity aktivit (investičně zaměřených na energetiku, reality, retail a služby), tak i regulovanýc h
aktivit (zaměřených na budování a správu fondových struktur se zaměřením na energetiku a reality a další obory
ve finančních službách). Dynamický růst zaměřený na kvalitu a udržitelný výnos se projevil v nárůstu aktiv skupiny, jejichž
objem přesáhl 1,4 miliardy EUR.
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