ERSTE GROUP BANK AG
Comunicat
conform § 102a BWG (Legea austriacă privind activitatea bancară), cu aplicarea analogă a § 2 Alin. 3 UmwG
(Legea austriacă privind transformarea societăţilor comerciale) coroborat cu § 221a AktG (Legea austriacă privind
societăţile pe acţiuni)

1.

Conform Punctului 8.4. din Statutul Erste Group Bank AG, adunarea generală a
acţionarilor a mandatat directoratul să răscumpere până în data de 12.05.2015, cu
aprobarea consiliului de supraveghere, întregul capital participativ sau capitalul
participativ aferent unor tranşe diferenţiate la momentul emiterii – inclusiv în tranşe dacă
este garantat tratamentul egal al titularilor de drepturi de subscriere –.

2.

Directoratul Erste Group Bank AG a decis în baza hotărârii de principiu din 18.06.2013,
cu aprobarea consiliului de supraveghere din 24.06.2013, să pună în aplicare mandatul
primit în baza Punctului 8.4. din statutul societăţii şi să răscumpere întregul capital
participativ rămas, cod AT0000A0D4T3, adică 1.763.744 unităţi cu valoarea unitară
nominală de 1.000,-- EUR, în valoare totală de 1.763.744.000 EUR, cu aplicarea §§
102a BWG coroborat cu 2 Alin. 3 UmwG (în aplicare analogă), la data estimată de
06.08.2013.

3.

Planul de răscumpărare aferent a fost verificat de către consiliul de supraveghere şi se
va publica în baza de date online „Ediktsdatei“ în data de 05.07.2013, cu aplicarea
analogă a § 2 Alin. 3 UmwG.

4.

Începând cu 05.07.2013 şi până în momentul adoptării hotărârii definitive cu privire la
răscumpărare de către directorat şi de către consiliul de supraveghere, care va avea loc
în termen de minim o lună din momentul publicării, sunt disponibile la sediul Erste Group
Bank AG, 1010 Wien, Graben 21, conform § 221a AktG (în aplicare analogă), în timpul
programului normal de lucru, următoarele documente în scopul consultării de către
acţionari şi de către titularii de drepturi de subscriere:
a)
b)
c)

d)

planul de răscumpărare al directoratului societăţii;
raportul elaborat de către directorat cu privire la răscumpărarea de capital
participativ conform § 220a AktG (în aplicare analogă);
raportul de audit al Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, 1013 Wien,
Renngasse 1/Freyung, în calitate de auditor judiciar al operaţiunii de
răscumpărare, cu aplicarea analogă a § 2 Alin. 3 UmwG coroborat cu § 220b
AktG;
raportul consiliului de supraveghere al societăţii cu privire la verificarea
operaţiunii de răscumpărare de capital participativ conform § 220c AktG (în
aplicare analogă) precum şi

e)

bilanţurile şi situaţiile financiare ale societăţii aferente ultimelor trei exerciţii
financiare.

5.

Documentele menţionate la punctul 4 din prezentul comunicat sunt accesibile
suplimentar începând din 05.07.2013, respectiv pe o perioadă de o lună înaintea
adoptării hotărârii de către directorat şi de către consiliul de supraveghere (termen
estimat:
06.08.2013)
pe
pagina
de
internet
a
societăţii
(www.erstegroup.com/en/Investors/Participation-Capital).

6.

Fiecare acţionar al Erste Group Bank AG, precum şi fiecare titular de drepturi de
subscriere al Erste Group Bank AG poate solicita punerea la dispoziţie imediată şi
gratuită a copiilor documentelor sus-menţionate.

7.

Prin publicarea prezentului comunicat Erste Group Bank AG se conformează obligaţiei
sale legale, conform aplicării analoge a § 221a AktG, de a informa la timp acţionarii şi
titularii de drepturi de subscriere cu privire la drepturile acestora conform § 221a Alin. 2
AktG (în aplicare analogă).

8.

Din momentul publicării răscumpărării conform § 102a Alin. 5 BWG (termen estimat:
07.08.2013) capitalul participativ este răscumpărat.

Viena, iulie 2013
Directoratul

