
 
 

ERSTE GROUP BANK AG 
 

Anunţ 
conform § 102a BWG (Legea austriacă privind activitatea bancară) 

 
1. Directoratul Erste Group Bank AG a hotărât în data de 18.06.2013, cu aprobarea 

consiliului de supraveghere din 24.06.2013, punând în aplicare mandatul primit în 
baza Punctului 8.4 din statutul societăţii, să răscumpere întregul capital participativ 
(„Condiţiile emiterii din 2009 de titluri de capital participativ ale Erste Group Bank AG 
până la suma de EUR 2.700.000.000, cod AT0000A0D4T3, 1.763.744 unităţi la 
purtător 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 
(Legea austriacă privind transformarea societăţilor comerciale) (în aplicare analogă). 

 
2. În consecinţă, documentele aferente răscumpărării din data de 05.07.2013 au fost 

publicate la sediul societăţii, fiind accesibile şi pe pagina de internet a acesteia 
(www.erstegroup.com/de/Investoren/Partizipationskapital). 
 

3. După scurgerea unui termen de 1 (una) lună de la publicarea documentelor aferente 
răscumpărării, directoratul şi consiliul de supraveghere al societăţii au adoptat în data 
de 06.08.2013 hotărârea definitivă cu privire la răscumpărarea întregului capital 
participativ. 

 
4. Compensaţia în numerar adecvată se calculează conform „Condiţiilor emiterii din 

2009 de titluri de capital participativ ale Erste Group Bank AG până la suma de EUR 
2.700.000.000“ şi conform § 102a alin. 4 propoziţia 2 BWG, cu aplicarea analogă a § 
2 alin. 3 UmwG, aceasta fiind în valoare de 1.000 EUR per titlu de capital participativ 
în valoare nominală de 1.000 EUR. 

 
5. Din momentul publicării prezentei hotărâri definitive a directoratului şi a consiliului de 

supraveghere al Erste Group Bank AG cu privire la răscumpărarea capitalului 
participativ în monitorul oficial din cadrul Wiener Zeitung, capitalul participativ al Erste 
Group Bank AG este răscumpărat conform § 102a alin. 5 BWG.  

 
6. În calitate de fiduciar în sensul § 102a alin. 6 BWG a fost desemnată societatea bpv 

Hügel Rechtsanwälte OG, căreia îi revin procesarea sumelor compensatorii care la 
08.08.2013 nu pot fi virate în conturi sau care rămân nerevendicate de către titulari. 

 
7. Titularii de capital participativ al Erste Group Bank AG sunt informaţi prin prezenta că 

în scopul protecţiei dreptului acestora la o compensaţie în numerar adecvată, aceştia 
au dreptul conform §§ 225c şi urm. AktG (Legea austriacă privind societăţile pe 
acţiuni) (în aplicare analogă) ca în termen de 1 (una) lună de la publicarea 

http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Partizipationskapital


prezentului comunicat referitor la hotărârea directoratului şi a consiliului de 
supraveghere al Erste Group Bank AG, să solicite verificarea pe cale judiciară a 
gradului de adecvare a compensaţiei în numerar.  

 
Viena, 06.08.2013 
 

Directoratul 


