Press Release
Patria Credit IFN SA, membru in Board-ul EMN (European Microfinance Network)

Bucuresti, 05 iulie 2013 – Patria Credit IFN SA anunta alegerea si numirea sa, de catre
Adunarea Generala a European Microfinance Network (EMN), ca membru al Consiliului de
Administratie al EMN, prin reprezentantul sau Domnul Bogdan Merfea, Director General al celei
mai mari institutii financiare nebancare specializate in microfinantare, din Romania.
European Microfinance Network (EMN) a fost infiintata in 2003 pornind de la 22 de
membri si a ajuns ca astazi sa includa peste 90 de membri si parteneri din peste 21 de tari
europene. EMN are ca obiectiv principal promovarea microfinantarii in Europa, microcreditarea
fiind perceputa in Europa ca un instrument de crestere economica si coeziune sociala, oferind
persoanelor excluse serviciilor financiare formale, posibilitatea de a obtine microcredite, in
scopul de a genera venituri prin angajarea in activitati productive destinate extinderii afacerilor
mici sau foarte mici.
European Microfinance Network (EMN) reuneste practicieni de microfinanțare și persoane
implicate în activități de microfinanțare din toată Europa si militeaza pentru imbunatatirea
cadrului de reglementare la nivelul Uniunii Europene si la nivelul statelor membre, pentru
dezvoltarea sustenabila a microintreprinderilor.
,,Alegerea Patriei Credit, ca membru in Consiliul de Administratie al EMN constituie
confirmarea aprecierii de care se bucura aceasta, printre membrii European Microfinance
Network si obliga, in acelasi timp, la continuarea implementarii strategiei de dezvoltare axata
pe sustinerea afacerilor mici si foarte mici din Romania prin microfinantare, activitate care sa
asigure accesul la servicii financiare unei clase de clientela exclusa financiar si geografic, cu
acces limitat la creditare si alte servicii financiare.’’ ”– a declarat Horia Manda, Presedinte al
Consiliului de Administratie, Patria Credit IFN SA.

Consiliul de Administratie al EMN este format din 7 membri ce sunt alesi dintre membrii activi
ai EMN cu un mandat de 3 ani. Expertiza de peste 12 ani a Domnului Bogdan Merfea, in
domeniul financiar bancar si nebancar, precum si activitatea din domeniile universitar si de
consultanta, spiritul sau inovativ si antreprenorial pot contribui ca valoare adaugata la deciziile
Board-ului EMN.
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,, In ultimii ani, microcreditarea, ca sursa de finantare alternativa la creditele bancare, a
cunoscut o promovare puternica la nivel european. Un avantaj important al microfinantarii
este ca, pe langa serviciile financiare destinate microintreprinzatorilor, aceasta asigura si
indrumare, asistenta tehnica si are si un impact social. In Raportul de tara privind
microcreditarea din Romania, in contextul European, prezentat in cadrul Conferintei
Europene de Microcreditare organizata anul trecut la Bucuresti, de catre European
Microfinance Network, Romania ocupa locul cinci in Europa, dupa numarul de beneficiari de
microcredite, dupa Bosnia si Herzegovina, Spania, Franta si Albania. Chiar şi aşa, piaţa
microcreditării din tara noastra este departe de a-şi fi atins maturitatea, microintreprinderile
fiind foarte dinamice si apeland din ce in ce mai mult la microcredite pentru a-si acoperi
nevoile de finantare”– a declarat Bogdan Merfea, Director General Patria Credit IFN SA.

Despre Patria Credit
Patria Credit (fosta CAPA Finance) este cea mai mare institutie financiara nebancara de
microfinantare, si ofera microcredite companiilor mici si foarte mici. La 31 mai 2013, compania
deservea peste 12.000 clienti printr-o retea de 42 de unitati distribuite atat in mediul urban cat
si in mediul rural.
În 2012, microcreditele Patria Credit către clienți au fost de 31 de milioane de euro, iar activele
totale au fost 60 de milioane de euro. Actionarii principali ai companiei sunt Romanian
American Enterprise Fund (RAEF) si Balkan Accession Fund (BAF).

Pentru mai multe informatii, va rugam vizitati www.patriacredit.ro.
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