Romanian language translation of the summary

REZUMATUL
The following translations of the original summary of the Prospectus has not been approved by
the FMA. Further, the FMA did not review its consistency with the original parts of the Prospectus.
Traducerea de mai jos a rezumatului original din cadrul Prospectului nu a fost aprobată de FMA
(autoritatea de supraveghere bancară din Austria). De asemenea, FMA nu a revizuit conformitatea
acesteia cu secţiunile originale din cadrul Prospectului.
Acest rezumat ("Rezumatul") este compus din cerinţe de publicitate cunoscute sub denumirea de
elemente ("Elementele"). Aceste elemente sunt numerotate în secţiunile A – E (A.1 – E.7).
Rezumatul conţine toate Elemente cerute a fi incluse într-un rezumat pentru acest tip de valori mobiliare
şi pentru acest tip de emitent. Având în vedere că pentru unele Elemente nu trebuie incluse informaţii, pot
exista decalaje în succesiunea numerotării Elementelor.
Chiar dacă un Element ar trebui inclus în Rezumat având în vedere tipul de valori mobiliare şi emitent,
este posibil ca nicio informaţie relevantă să nu poată fi furnizată pentru respectivul Element. În acest caz,
o scurtă descriere a Elementului este inclusă în rezumat cu specificarea "Nu se aplică".

A.
A.1

Introducere şi Atenţionări
Atenţionări.

Acest rezumat ("Rezumatul") trebuie citit ca o introducere la
prospectul ("Prospectul") întocmit în legătură cu Programul de
Emisiuni de Obligațiuni ("Programul").
Orice decizie a unui investitor de a investi în obligaţiuni care vor fi
emise în baza Prospectului ("Obligaţiunile") ar trebui luată de către
investitor cu luarea în considerare a Prospectului în integralitatea
acestuia.
În cazul în care se iniţiază o pretenţie într-o instanţă de judecată în
legătură cu informaţiile cuprinse în Prospect, există posibilitatea ca,
potrivit legislaţiei naţionale în vigoare din Statele Membre din Spaţiul
Economic European, investitorul reclamant să suporte costurile
aferente traducerii Prospectului înaintea iniţierii procedurilor legale.
Răspunderea civilă aparţine doar Băncii Comerciale Române S.A.
("BCR"), bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, cod poştal 030016,
Bucureşti, sector 3, România (în calitate de emitent în cadrul
Programului, "Emitentul") care a întocmit în structură modulară
Rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, însă doar în cazul în
care Rezumatul induce în eroare, este incorect sau inconsecvent cu
alte părţi ale Prospectului sau în cazul în care nu include, atunci
când este citit împreună cu alte părţi ale Prospectului, informaţiile
cheie, pentru a ajuta investitorii în evaluarea de către aceştia a
posibilităţii de a investi în aceste Obligaţiuni.
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A.2

Acordul Emitentului sau al
persoanei
responsabile
pentru
întocmirea
Prospectului
privind
utilizarea
Prospectului
pentru
re-vânzarea
ulterioară sau plasamentul
final al Obligaţiunilot de
către
intermediari
financiari.
Indicarea perioadei de
ofertă în cadrul căreia revânzarea ulterioară sau
plasamentul
final
al
valorilor mobiliare de către
intermediari
financiari
poate avea loc şi pentru
care se dă acordul pentru
utilizarea Prospectului..

[în cazul în care nu se dă acordul, inseraţi: Nu se aplică. Emitentul
nu îşi dă acordul pentru utilizarea Prospectului pentru re-vânzarea
ulterioară sau plasamentul final al Obligaţiunilor nici unui dealer sau
intermediar financiar.]
[[în cazul în care se dă un Acord General, inseraţi: Fiecare Dealer
şi/sau fiecare intermediar financiar ulterior] [în cazul în care se dă
un Acord Individual, inseraţi: [inseraţi denumirea/denumirile şi
adresa/adresele
Dealer-ului/Dealer-ilor
şi/sau
ale
intermediarului/intermediarilor
financiari
relevant/relevanţi]
("[Dealerul]
[Dealerii]
[şi
[Intermediarul]
[Intermediarii]]
[Relevant] [Relevanţi]")] care revinde ulterior sau plasează final
Obligaţiunile [este îndreptăţit] [sunt îndreptăţiţi] să utilizeze
Prospectul în [Republica Austria] [şi] în [România] şi/sau în oricare
alt stat membru al Spaţiului Economic European ale cărui autorităţi
competente au fost notificate cu privire la aprobarea acestui
Prospect, pentru revânzarea ulterioară sau plasamentul final al
Obligaţiunilor în cadrul perioadei de ofertă pentru revânzarea
ulterioară sau plasamentul final al Obligaţiunilor, cuprinsă între []
(inclusiv) şi [] (exclusiv), sub condiţia ca Prospectul să fie valabil în
conformitate cu Articolul 6a din Legea din Austria privind prospectele
pentru valori mobiliare (KMG) care implementează Directiva
2003/71/CE, cu modificările ulterioare.
Prospectul poate fi furnizat potenţialilor investitori doar împreună cu
amendamentele publicate înainte de a fi astfel furnizat. Orice
amendament la Prospect va fi disponibil pentru vizualizare în formă
electronică pe pagina de internet a Emitentului (www.bcr.ro).]
[în cazul în care se dă un Acord Individual, inseraţi: Orice
informaţii noi cu privire la oricare Dealeri şi/sau intermediari financiari
care nu sunt cunoscuţi la aprobarea Prospectului sau la transmiterea
către autoritatea/autorităţile relevante a Termenilor Finali relevanţi
vor fi publicate pe pagina de internet a Emitentului www.bcr.ro].

Orice alte condiții clare și
obiective
asociate
acordului
care
sunt
relevante pentru utilizarea
Prospectului.

[Nu se aplică. Emitentul nu a dat acordul pentru utilizarea
Prospectului pentru revânzarea ulterioară sau plasamentul final al
Obligaţiunilor de către oricare Dealer sau intermediar financiar.]
[În utilizarea Prospectului, [fiecare Dealer şi/sau intermediar financiar
ulterior] [Dealerul] [Dealerii] [şi [Intermediarul] [Intermediarii]
[Relevant] [Relevanţi]] trebuie să se asigure că respectă toate legile
şi regulamentele aplicabile în vigoare în jurisdicţiile respective.]
[În Condiţiile Finale, Emitentul a inclus următoarele condiţii
suplimentare asociate acordului care sunt relevante pentru utilizarea
Prospectului: [inseraţi condiţiile].Emitentul îşi rezervă dreptul de a
îşi retrage oricând acordul cu privire la utilizarea Prospectului,
retragere care va fi (i) publicată pe pagina de internet a Emitentului
www.bcr.ro si (ii) comunicată [Dealerului relevant] [Dealerilor
relevanţi] [şi] [Intermediarului] [Intermediarilor]].]

Menţiune
prin
care [Nu se aplică. Emitentul nu a dat acordul pentru utilizarea
investitorii sunt informați Prospectului pentru revânzarea ulterioară sau plasamentul final al
cu privire la faptul că Obligaţiunilor de către oricare Dealer sau intermediar financiar.]
informaţiile
privind
[În cazul unei oferte derulate de un Dealer şi/sau de un
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termenii şi condiţiile ofertei
derulate de un intermediar
financiar vor fi furnizate în
momentul în care va fi
derulată oferta de către
intermediarul financiar.

B.

intermediar financiar ulterior, Dealer-ul şi/sau intermediarul
financiar ulterior va/vor furniza investitorilor informaţii cu
privire la termenii şi condiţiile ofertei în momentul în care va fi
derulată respectiva oferta.]

Emitentul

B.1

Denumirea
juridică
denumirea comercială
Emitentului:

şi Denumirea juridică a Emitentului este "Banca Comercială Română
a S.A.", denumirea sa comercială este "BCR".

B.2

Sediul social şi forma BCR este o societate pe acţiuni administrată în sistem dualist,
juridică
a
Emitentului, constituită şi având sediul în România, îşi desfăşoară activitatea în
legislaţia în temeiul căreia conformitate cu legislaţia din România.
îşi desfăşoară activitatea
Emitentul şi ţara în care a
fost constituit:

B.4b

Orice tendinţe cunoscute
care influenţează Emitentul
şi ramura de activitate în
care acesta funcţionează:

1

Conform Institutului Naţional de Statistică („INS”) , produsul intern
brut a crescut cu 4,3% în termeni reali în trimestrul trei din 2018
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, creştere
determinată de consumul populaţiei şi variaţia stocurilor. Inflaţia s-a
situat la 3,4% în noiembrie 2018 faţă de noiembrie 2017 conform
2
INS şi a intrat în targetul Băncii Naţionale a României („BNR”).
Fructele, legumele şi combustibilii s-au ieftinit în noiembrie 2018 în
comparaţie cu luna anterioară, în timp ce leul a rămas stabil pe
piaţă, contribuind la scăderea ratei inflaţiei. Inflaţia de bază, care
este atent monitorizată de BNR a fost de asemenea pe un trend
descrescător în toamna lui 2018, luând presiunea de pe BNR
dobânzii.
Pe 31 august 2018, Standard & Poor’s („S&P”) a menţinut ratingul
României la BBB- cu perspectivă stabilă. Perspectiva stabilă
reflectă opinia S&P că, în ciuda perturbărilor şi creşterii
intervenţionismului din partea factorului politic, mecanismele
statului de drept vor fi suficient de robuste pentru a face faţă
încercărilor de interferenţă în independenţa instituţiilor. În plus, în
timp ce S&P previzionează că deficitele vor ramane ridicate ca
urmare a politicii guvernamentale prociclice, agenţia se asteaptă că
datoria publică si datoria externă vor creste doar gradual în
următorii doi ani, diminuând şansele unei încetiniri economice
severe. În noiembrie 2018, Fitch a mentinut ratingul României la
BBB- cu perspectivă stabilă, dar a menţionat că există o limită a
capacităţii guvernului de a scădea cheltuielile de capital şi de a se
baza pe măsuri fiscale ad-hoc pentru menţinerea bugetului pe linia
de plutire. Ratingul investment grade al României este susţinut de
nivelul moderat al datoriei publice, în timp ce creşterea deficitelor
bugetar si de cont curent a fost încadrată la categoria vulnerabilităţi
de către agenţia de rating.
Calitatea activelor în sectorul bancar s-a îmbunătăţit semnificativ

1

www .insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/pib_tr3r2018_1.pdf

2

www .insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc11r18.pdf
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datorită procesului de reducere a portofoliilor de credite
neperformante („NPL”) început în 2014. Ca rezultat al eforturilor
consistente din partea băncilor de curăţare a bilanţurilor, rata
creditelor neperformante (metodologia EBA) a scăzut la 5,6% în
septembrie 2018. Progresele in reducerea NPL au condus şi la
creşterea profitabilităţii: sectorul bancar a raportat un randament al
capitalului de 16,4% în septembrie 2018, cel mai înalt nivel din
2008, în urma creşterii dobânzilor pe piaţă şi a volumului creditelor
acordate, dar şi ca rezultat al scăderii costului riscului.
Grupul BCR ("Grupul") este compus din următoarele companii:
Banca Comercială Română S.A., BCR Leasing IFN S.A., BCR
Banca pentru Locuinţe S.A., BCR Pensii Societate de Administrare
a Fondurilor de Pensii Private S.A., Suport Colect S.R.L., CIT One
S.R.L., BCR Payments Services S.R.L., BCR Fleet Management
S.R.L. (o filială directă a BCR Leasing IFN S.A.) şi Banca
Comercială Română Chişinău S.A. BCR face parte din grupul mai
extins Erste ("Grupul Erste") compus din Erste Group Bank AG,
împreună cu filialele şi participaţiile acesteia, incluzând Erste Bank
der oesterreichischen Sparkassen în Austria, Česká spořitelna în
Republica Cehă, BCR în România, Slovenská sporiteľňa în
Republica Slovacă, Erste Bank Ungaria în Ungaria, Erste Bank
Croatia în Croaţia, Erste Bank Serbia în Serbia şi, în Austria,
Salzburger Sparkasse, Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft
Innsbruck, Bausparkasse der österreichischen Sparkassen
Aktiengesellschaft, alte bănci de economisire ale Haftungsverbund,
Erste Group Immorent şi altele. BCR este o filială deţinută direct
integral de Erste Group Bank AG..

B.5

Dacă Emitentul face parte
dintr-un grup, o descriere a
grupului
şi
a
poziţiei
Emitentului
în
cadrul
acestuia.

B.9

Dacă
se
întocmesc Nu se aplică; nu s-au realizat previziuni sau estimări privind profitul.
previziuni sau o estimare a
profitului, se precizează
cifra.

B.10

O descriere a naturii tuturor Nu se aplică; nu există rezerve.
rezervelor din raportul de
audit privind informaţiile
financiare istorice.

B.12

Informaţii financiare istorice Informaţii financiare istorice esenţiale selectate la 31 decembrie
esenţiale selectate.
2017:
Grup
Mii RON
Total datorii şi
capitaluri proprii
Total capitaluri proprii
Mii RON
Venituri nete din
dobânzi
Profit/(pierdere)
net(ă)
Profit aferent
participatiilor
minoritare
Profit aferent

Banca

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2016

67.514.573

70.931.239

64.068.225

67.734.485

6.804.389
1 ianuarie
2016 - 31
decembrie
2016

7.439.113
1 ianuarie
2017 - 31
decembrie
2017

6.892.233
1 ianuarie
2016 - 31
decembri
e 2016

7.444.657
1 ianuarie
2017 - 31
decembrie
2017

1.786.695

1.764.197

1.726.463

1.678.727

1.040.063
(1.783)
1.041.846

668.127
6
668.121

886.086
-

31.12.2017

570.310
-

-

-
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acţionarilor băncii
mamă
Sursa: Situaţii Financiare IFRS-UE 2017 Auditate

Informaţii financiare istorice esenţiale selectate la 30 iunie 2018:
Grup
Mii RON
Total datorii şi
capitaluri proprii
Total capitaluri
proprii
Mii RON
Venituri nete din
dobânzi
Profit/(pierdere)
net(ă)
Profit
aferent
participatiilor
minoritare
Profit
aferent
acţionarilor
băncii
mamă

Banca

31.12.2017

30.06.2018

70.931.239

70.226.685

67.734.485

66.858.914

7.439.113

7.847.138

7.444.657

7.810.441

1 ianuarie
2017 - 30
iunie 2017

1 ianuarie
2018 - 30
iunie 2018

1 ianuarie
2017 - 30
iunie 2017

1 ianuarie
2018 - 30
iunie 2018

878.728

962.331

833.152

916.680

304.087
(1.539)

305.626

31.12.2017

697.001

257.988

4

30.06.2018

656.885

-

696.997

257.988

-

656.885

Sursa: Situaţii Financiare IFRS-UE H1 2018 Ne-auditate, nerevizuite

Informaţii financiare istorice esenţiale selectate la 30 septembrie
2018:
Grup
Milioane RON
Total datorii şi capitaluri proprii
Total capitaluri proprii
Milioane RON
Venituri nete din dobânzi
Venituri
din
activitatea
operationala
Profit din activitatea operationala
Profit net aferent acţionarilor
băncii mamă

30.09.2018
72.211.7
8.178.8
1 ianuarie 2018 30 septembrie
2018
1.515.1
2.434.7
1.222.4
1.015.2

31.12.2017
70.931.2
7.439.1
1 ianuarie 2017 30 septembrie
2017
1.311.3
2.158.3
1.072.0
559.8

Sursa: Comunicat de presa din 2 noiembrie 2018 referitor la rezultatele financiare
ale BCR in primele 9 luni din 2018, IFRS neauditate, nerevizuite

Declaraţie prin care se Din 31 decembrie 2017, data celor mai recente situaţii financiare
confirmă că perspectivele auditate şi publicate, nu a intervenit nicio modificare nefavorabilă
emitentului nu au suferit o semnificativă în perspectivele Emitentului.
deteriorare semnificativă de
la data ultimei sale situaţii
financiare
auditate
şi
publicate sau o descriere a
oricăror
modificări
nefavorabile semnificative.
Descriere
semnificative

ale

modificări Nu se aplică. Din 30 septembrie 2018, sfârşitul ultimei perioade
situaţiei financiare pentru care au fost publicate informaţii financiare, nu a
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financiare sau comerciale intervenit nicio modificare semnificativă în situaţia financiară sau
după perioada vizată de comercială a Grupului.
informaţiile
financiare
istorice.
B.13

Descrierea evenimentelor Nu se aplică. Nu au avut loc evenimente importante în evoluţia
importante
în
evoluţia recentă a Emitentului care să fie, într-o mare măsură, relevante
recentă a Emitentului care pentru evaluarea solvabilităţii sale.
sunt, într-o mare măsură,
relevante pentru evaluarea
solvabilităţii sale.

B.14

Dacă Emitentul face parte
dintr-un
grup,
orice
dependenţă a Emitentului
de alte entităţi din cadrul
grupului.

A se vedea Elementul B.5
Societatea-mamă a Emitentului este Erste Group Bank AG şi, prin
urmare, Emitentul este dependent de Erste Group Bank AG, având
în vedere că finanţarea de la societatea-mamă reprezintă o
proporţie semnificativă din finanţarea în EUR a Emitentului.
Emitentul nu este dependent de vreo entitate din cadrul Grupului.

B.15

O descriere a principalelor BCR desfăşoară o gamă largă de servicii bancare şi financiare,
activităţi ale Emitentului.
inclusiv finanţări imobiliare (credite cu garanţii ipotecare), credite de
consum, conturi curente, carduri de debit şi credit, servicii de plată,
produse de investiţii şi economisire, tranzacţionare în cont propriu
şi în contul clienţilor, consultanţă în legătură cu şi vânzarea de
produse financiare şi de trezorerie, custodie şi management de
portofoliu, servicii legate de furnizarea de date referitoare la
istoricul creditelor, închirierea casetelor de valori şi alte servicii
principale şi auxiliare.

B.16

În măsura în care aceste
informaţii sunt cunoscute de
Emitent, se precizează dacă
Emitentul este deţinut sau
controlat, direct sau indirect
şi de către cine şi se descrie
natura acestui control.

B.17

Rating-uri
acordate Rating-ul acordat Obligaţiunilor:
Emitentului
sau
[Nu se aplică; Obligaţiunile nu au rating] [inseraţi rating]
obligaţiunilor acestuia la
solicitarea
sau
cu Rating-ul acordat Emitentului la data prezentului Prospect:
cooperarea Emitentului.
Fitch a confirmat următoarele rating-uri pentru Emitent:

La data Prospectului, 99,8776 procente din acţiunile şi drepturile de
vot în BCR sunt deţinute de Erste Group Bank AG. Astfel, Erste
Group Bank AG exercită direct controlul asupra BCR prin deţinerea
majorităţii drepturilor de vot şi, implicit, prin faptul că este
îndreptăţită să numească majoritatea membrilor Consiliului de
Supraveghere al BCR.

Rating Emitent pe Rating Emitent pe Perspectivă
termen lung
termen scurt
BBB+

F2

negativă

Emitentul primeşte rating-uri de la Moody’s fără a fi solicitate,
exclusiv pe baza informaţiilor publice. Aceste rating-uri sunt:
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Rating Emitent pe Rating Emitent pe Perspectivă
termen
lung, termen
scurt,
monedă locală
monedă locală
Baa2

Prime-2

pozitivă

Rating Emitent pe Rating Emitent pe Perspectivă
termen
lung, termen
scurt,
monedă străină
monedă străină
Baa3

C.
C.1

Prime-3

stabilă

Valori Mobiliare
Descrierea
naturii
şi
categoriei
valorilor
mobiliare care fac obiectul
ofertei publice şi/sau sunt
admise la tranzacţionare,
inclusiv orice număr de
identificare a valorilor
mobiliare.

Natura şi Categoria
Obligaţiunile sunt instrumente de datorie.
[În cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Fixă inseraţi: [În cazul
Obligaţiunilor fără nici o modificare a ratei dobânzii până la
maturitate inseraţi:Obligaţiunile generează venituri sub formă de
dobândă fixă pe întreaga perioadă. ] [În cazul Obligaţiunilor Step-up
sau Step-down inseraţi: Obligaţiunile sunt emise cu un cupon
[crescător] [descrescător], rata dobânzii [crescând] [descrescând] o
dată cu trecerea timpului.]]
[În cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Variabilă inseraţi: Obligaţiunile
vor genera dobândă la o rată care va fi determinată în baza unei rate [a
dobânzii] de referinţă care apare pe pagina de afişaj agreată a unui
furnizor de informaţii.]
[În cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Fixă-Fixă (Fixed to Fixed Rate
Notes) sau Fixă-Variabilă (Fixed to Floating Rate Notes) inseraţi:
Obligaţiunile sunt obligaţiuni care iniţial generează venituri sub formă
de dobânda la o rată fixă apoi de [în cazul Obligaţiunilor cu Dobândă
Fixă-Fixă inseraţi: venituri sub formă de dobândă la o altă rată fixă
care se va stabili pe baza unei rate de referinţă, înainte de data la care
se modifică rata dobânzii] [în cazul Obligaţiunilor cu Dobândă FixăVariabilă inseraţi: venituri sub formă de dobândă la o rată variabilă
care se va stabili pentru fiecare perioadă de dobândă variabilă pe baza
unei rate [a dobânzii] de referinţă].]
[În cazul Obligaţiunilor pentru care nu se fac plăţi periodice de
dobândă inseraţi: Obligaţiunile sunt obligaţiuni fără plata periodică a
dobânzii, atunci când dobânda este inclusă în plata sumei rambursabile
la scadenţă.]
Emisiune în serii
Obligaţiunile sunt emise sub numărul de Serie [], numărul de Tranşă
[].
Numere de Identificare a Valorilor Mobiliare
[ISIN: []]
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[Cod comun: []]
[WKN: []]
[altele: [inseraţi alt Număr de Identificare a Valorilor Mobiliare]]
Obligaţiunile sunt emise în [inseraţi moneda specificată].

C.2

Moneda Obligaţiunilor.

C.5

Descrierea
oricărei Nu se aplică. Obligaţiunile sunt liber transferabile, conform prevederilor
restricţii asupra liberei aplicabile ale sistemului de decontare relevant.
transferabilităţi a valorilor
mobiliare.

C.8

Descrierea
drepturilor Plăţile de dobânzi
conferite de Obligaţiuni.
Vezi Elementul C.9
Rambursarea
Cu excepţia cazurilor în care au fost răscumpărate anticipat, în tot sau
în parte, sau cumpărate şi anulate şi sub rezerva ajustării conform
Termenilor şi Condiţiilor, Obligaţiunile vor fi rambursate la Valoarea
Finală de Rambursare la Data Scadenţei. "Valoarea Finală de
Rambursare" a fiecărei Obligaţiuni va fi produsul dintre Preţul de
Rambursare şi Valoarea Nominală Specificată. "Preţul de
Rambursare" este de [inseraţi preţul de rambursare ca procent care
nu va fi mai mic de 100% din suma principalului Obligaţiunilor]
procente.
[Răscumpărarea anticipată la opţiunea Deţinătorului
Obligaţiunile vor fi răscumpărate înainte de scadenţa acestora la
opţiunea Deţinătorului la [inseraţi data sau datele] prin transmiterea
unei notificări scrise privind răscumpărate anticipată către [Agentul
Fiscal] [Emitent] în cadrul perioadei de notificare specificate la [(o)
sumă (sume) de răscumpărare specificată (specificate)] [împreună cu
dobânda acumulată, dacă există].
[În cazul Obligaţiunilor senior unde nu se aplică prevederile legate
de datorii eligibile sau unde se aplică aceste prevederi şi
declararea anticipată a scadenţei, inseraţi:
Declararea anticipată a scadenţei
În cazul apariţiei unui caz de neexecutare, fiecare Deţinător va fi
îndreptăţit să declare pentru Obligaţiunile sale scadenţa anticipată şi să
ceară răscumpărarea imediată a acestora la [inseraţi valoarea de
răscumpărare] [împreună cu dobânda acumulată, dacă există, până la
(dar excluzând) data răscumpărării.]
[[În cazul Obligaţiunilor Internaţionale inseraţi: Adunarea
Deţinătorilor, Modificarea Termenilor şi Condiţiilor, Reprezentantul
Comun] [În cazul Obligaţiunilor Guvernate de Legea Română
inseraţi: Modificarea Termenilor şi Condiţiilor, Adunarea
Deţinătorilor]
Deţinătorii pot conveni de comun acord cu Emitentul asupra modificării
Termenilor şi Condiţiilor cu privire la aspecte [specificate în Termeni şi
Condiţii] [inseraţi aspectele] în baza unei decizii [adoptate cu
majoritatea specificată în Termeni şi Condiţii] [inseraţi majoritatea].
Deciziile adoptate de către Deţinători cu majoritate vor fi obligatorii
pentru toţi Deţinătorii. O decizie adoptată cu majoritate care nu prevede
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condiţii identice pentru toţi Deţinătorii nu este valabilă, decât dacă
Deţinătorii care sunt dezavantajaţi au consimţit în mod expres să
beneficieze de un tratament dezavantajos.
[Deţinătorii pot, printr-o decizie adoptată cu majoritate, să numească un
reprezentant comun pentru toţi Deţinătorii ("Reprezentantul Comun")
pentru a exercita drepturile Deţinătorilor în numele fiecăruia dintre
aceştia.] [Prin Termeni şi Condiţii a fost desemnat un reprezentant
comun
pentru
toţi
Deţinătorii
("Reprezentantul
Comun").
Responsabilităţile, drepturile şi funcţiile Reprezentantului Comun sunt
stabilite în Termeni şi Condiţii.] [Printr-o decizie adoptată cu o majoritate
de cel puţin o treime din Obligaţiunile emise şi nerambursate, Deţinătorii
pot numi un reprezentant comun ("Reprezentantul Comun") să
reprezinte Deţinătorii în raport cu Emitentul şi în justiţie. Reprezentantul
Comun va avea sarcinile şi puterile acordate prin decizie a
Deţinătorilor.]]
Inclusiv
rangul
preferinţă
Obligaţiunilor.

de Rangul de preferinţă
al
[În cazul Obligaţiunilor senior unde nu se aplică prevederile legate
de datorii eligibile sau unde se aplică aceste prevederi şi rangul nu
este non-preferred senior, inseraţi:
Obligaţiunile constituie obligaţii directe, necondiţionate, negarantate şi
nesubordonate ale Emitentului şi au un rang pari passu unele faţă de
celelalte şi (având în vedere excepţiile statutare aplicabile şi fără a
aduce atingere celor de mai sus) obligaţiile de plată ale Emitentului ce
derivă din Obligaţiuni au un rang pari passu cu toate celelalte obligaţii
negarantate şi nesubordonate ale Emitentului, prezente şi viitoare.]
[În cazul Obligaţiunilor senior unde se aplică prevederile legate de
datorii eligibile şi rangul este non-preferred senior, inseraţi:
(a) Obligatiunile sunt destinate îndeplinirii „cerinţei minime de
fonduri proprii şi datorii eligibile” (MREL), conform [inseraţi
prevederea specifică (dacă există)] din Legislaţia privind
Redresarea şi Rezoluţia Instituţiilor de Credit.
(b) Obligaţiile ce derivă din Obligaţiuni constituie obligaţii directe,
necondiţionate, negarantate şi nesubordonate ale Emitentului,
având rang pari passu cu alte obligaţii negarantate şi
nesubordonate ale Emitentului. Cu toate acestea, ca obligaţii
non-preferred senior ale Emitentului, (i) pretenţiile asupra
principalului Obligaţiunilor sunt subordonate altor obligaţii
negarantate şi nesubordonate ale Emitentului, care, conform
termenilor lor, nu au rang pari passu cu obligaţiile Emitentului
privind aceste Obligaţiuni, sau (ii) pretenţiile asupra principalului
Obligaţiunilor sunt subordonate altor obligaţii negarantate şi
nesubordonate ale Emitentului dacă şi în măsura în care aceste
obligaţii negarantate şi nesubordonate au tratament preferenţial
prin lege în cazul insolvenţei Emitentului, dar au în orice caz un
rang senior faţă de instrumentele de fonduri proprii de nivel 2
conform Art. 63 din Regulamentul privind Cerinţele de Capital şi
faţă de orice datorie subordonată a Emitentului cu rang inferior
instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2.
Unde:
„Legislaţia privind Redresarea şi Rezoluţia Instituţiilor de Credit”
înseamnă legea 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de
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credit şi a firmelor de investiţii şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul financiar, cu modificările şi completările
ulterioare, iar orice referinţe la secţiuni relevante din Legislaţia privind
Redresarea şi Rezoluţia Instituţiilor de Credit include referinţe la orice
prevederi ulterioare care modifică sau înlocuiesc aceste secţiuni.
„Regulamentul privind Cerinţele de Capital” înseamnă Regulamentul
UE Nr. 575/2013 al Parlamentului European şi Consiliului European din
26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi
firmele de investiţii, care modifică Regulamentul UE Nr. 648/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, iar orice referinţă la Articole
relevante din Regulamentul privind Cerinţele de Capital includ referinţe
la orice prevederi legislative ulterioare care modifică sau înlocuiesc
aceste Articole.]
[În cazul Obligaţiunilor subordonate inseraţi:
Obligaţiunile constituie obligaţii directe, negarantate şi subordonate ale
Emitentului şi au un rang pari passu unele faţă de celelalte. Emitentul îşi
rezervă dreptul să emită datorie subordonată de orice tip cu rang
superior Obligaţiunilor.
Obligaţiunile reprezintă instrumente de fonduri proprii de nivel 2,
conform Articolului 63 din Regulamentul privind Cerinţele de Capital şi
au o maturitate minimă de 5 ani.
În cazul insolvenţei sau lichidării Emitentului, plata obligaţiilor
Emitentului care decurg din Obligaţiuni va avea un rang de prioritate
inferior creditorilor nesubordonaţi ai Emitentului şi creditorilor
subordonaţi ai Emitentului ale căror pretenţii conform termenilor
acestora au rang superior Obligaţiunilor şi vor avea prioritate faţă de
pretenţiile acţionarilor, deţinătorilor de (alte) instrumente de capital de
nivel 1 conform articolului 28 din Regulamentul privind Cerinţele de
Capital, dar şi faţă de deţinătorii de instrumente de capital adiţionale de
nivel 1 conform articolului 52 din acelaşi regulament şi faţă de toate
celelalte obligaţii subordonate ale Emitentului care, conform termenilor
lor, au rang inferior Obligaţiunilor.
Unde:
„Regulamentul privind Cerinţele de Capital” înseamnă Regulamentul
UE Nr. 575/2013 al Parlamentului European şi Consiliului European din
26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi
firmele de investiţii, care modifică Regulamentul UE Nr. 648/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, iar orice referinţă la Articole
relevante din Regulamentul privind Cerinţele de Capital includ referinţe
la orice prevederi legislative ulterioare care modifică sau înlocuiesc
aceste Articole.]
Inclusiv
aplicabile
drepturi.

restricţiile [[În cazul Obligaţiunilor Internaţionale inseraţi:
acestor
Răscumpărarea anticipată în scopuri fiscale
Obligaţiunile pot fi răscumpărate la opţiunea Emitentului, în totalitate şi
nu parţial, înainte de scadenţa declarată, în baza unei notificări de
răscumpărare transmisă Agentului Fiscal şi Deţinătorilor (notificare care
va fi irevocabilă) în cadrul perioadei specificate de notificare, la [inseraţi
valoarea de răscumpărare], dacă, în urma oricărei modificări sau
schimbări a legilor sau reglementărilor din România sau a unei
subdiviziuni politice sau autorităţi fiscale din România, sau ca urmare a
oricărei modificări, a oricărei schimbări, a unei interpretări oficiale sau a

Romanian language translation of the summary
aplicării legilor sau reglementărilor respective, amendament sau
schimbare care este în vigoare la sau după data la care ultima tranşă
din cadrul acestei serii de Obligaţiuni a fost emisă, Emitentul va fi
obligat la plata unor sume suplimentare (cu excepţia cazurilor
specificate în Termeni şi Condiţii).]
[În cazul Obligaţiunilor senior unde se aplică prevederile datoriilor
eligibile inseraţi:
Răscumpărarea anticipată din motive legislative
In funcţie de Termenii si Condiţiile Obligaţiunilor, Obligaţiunile pot fi
răscumpărate la opţiunea Emitentului, în totalitate şi nu parţial, înainte
de scadenţa declarată, în cadrul perioadei specificate de notificare, la
Valoarea de Răscumparare Anticipată împreună cu dobânda acumulată
(daca e cazul) pâna la data răscumpărării (exclusiv), dacă Obligaţiunile
sunt excluse din datoriile eligibile conform „cerinţelor minime de fonduri
proprii şi datorii eligibile” (MREL) conform [inseraţi prevederea
specifică (dacă există)] din Legislaţia privind Redresarea şi Rezoluţia
fără nicio limitare.
„Valoarea de Răscumpărare” a unei Obligaţiuni va fi [Valoarea Finală
de Răscumpărare] [inseraţi altă Valoare de Răscumpărare
Anticipată].
Condiţii de rambursare şi răscumpărare
Orice rambursare anticipată şi orice răscumpărare depind de acordarea
de către Autoritatea Competentă şi/sau Autoritatea de Rezoluţie a
permisiunii anterioare conform articolului 77 et seqq din Regulamentul
privind Cerinţele de Capital de rambursare anticipată sau răscumpărare
anticipată, iar această permisiune ar putea implica, printre altele, ca: (A)
Emitentul să înlocuiască Obligaţiunile cu instrumente de fonduri proprii
şi datorii eligibile de calitate egală sau mai mare, având termeni
sustenabili pentru capacitatea financiară a Emitentului; sau (B)
Emitentul să fi demonstrat satisfăcător Autorităţii Competente şi/sau
Autorităţii de Rezoluţie că fondurile proprii şi datoriile eligibile ale
Emitentului, în urma rambursării anticipate sau răscumpărării anticipate,
ar depăşi cerinţele minime stabilite de Regulamentul privind Cerinţele
Minime, regulamentele CRD IV şi BRRD cu o marjă pe care Autoritatea
Competentă şi/sau Autoritatea de Rezoluţie o consideră necesară la
momentul respectiv.
Pentru evitarea oricărui dubiu, orice refuz din partea Autorităţii
Competente şi/sau Autorităţii de Rezoluţie de a acorda permisiunea în
conformitate cu articolul 77 et seqq din Regulamentul privind Cerinţele
de Capital nu va constitui sub nicio formă eveniment de neexecutare.
Unde:
„Grupul BCR” înseamnă Emitentul şi Subsidiarele consolidate.
„BRRD” înseamnă Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului European din 15 mai 2014, care stabileste un cadru pentru
redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi firmelor de investiţii, aşa
cum a fost implementată în Austria, cu modificările şi completările
ulterioare, iar orice referinţă la articolele relevante ale BRRD include
referinţe la orice prevederi legislative care modifică sau înlocuiesc
respectivele articole.
„Autoritate Competentă” înseamnă autoritatea competentă conform
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articolului 4(1)(40) din Regulamentul privind Cerinţele de Capital, care
este responsabilă de supravegherea Emitentului şi/sau Grupului BCR.
„CRD IV” înseamnă Directia 2013/36/UE a Parlamentului European şi a
Consiliului European din 26 iunie 2013 privind accesul la activitatea
instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit
şi firmelor de investiţii (Directiva IV privind Cerinţele de Capital), aşa
cum a fost implementată în Austria, cu modificările şi completările
ulterioare, iar orice referinţă la articolele relevante ale CRD IV include
referinţe la orice prevederi legislative care modifică sau înlocuiesc
respectivele articole.
„Subsidiara” înseamnă orice subsidiară a Emitentului conform
articolului 4(1)(16) din Regulamentul privind Cerinţele de Capital.]
[În cazul Obligaţiunilor Subordonate inseraţi:
Răscumpărarea anticipată în scopuri fiscale
Obligaţiunile pot fi răscumpărate la opţiunea Emitentului, în totalitate şi
nu parţial, înainte de scadenţa declarată, în baza unei notificări de
răscumpărare transmisă Agentului Fiscal şi Deţinătorilor (notificare care
va fi irevocabilă) în cadrul perioadei specificate de notificare, la valoarea
de răscumpărare, dacă apar modificari în (i) tratamentul fiscal aplicabil
Obligaţiunilor sau (ii) clasificarea legală a Obligaţiunilor care ar duce la
excluderea lor totală sau parţială din fondurile proprii sau la
reclasificarea într-o formă de fonduri proprii de calitate inferioară (în
fiecare caz, la nivelul Emitentului şi/sau la nivel consolidat al Grupului
BCR); în orice caz, doar dacă sunt îndeplinite anumite Condiţii de
rambursare si răscumpărare.
Unde:
„Grupul BCR” înseamnă Emitentul şi Subsidiarele consolidate.
„Subsidiară” înseamnă orice subsidiară a Emitentului conform
articolului 4(1)(16) din Regulamentul privind Cerinţele de Capital.
Condiţii de rambursare şi răscumparare
Orice rambursare anticipată şi orice răscumpărare depind de acordarea
de către Autoritatea Competentă şi/sau Autoritatea de Rezoluţie a
permisiunii anterioare conform articolului 77 et seqq din Regulamentul
privind Cerinţele de Capital de rambursare anticipată sau răscumpărare
anticipată, iar această permisiune ar putea implica, printre altele, ca:
(i)

(A) Emitentul să înlocuiască Obligaţiunile cu instrumente de
fonduri proprii şi datorii eligibile de calitate egală sau mai mare,
având termeni sustenabili pentru capacitatea financiară a
Emitentului; sau (B) Emitentul să fi demonstrat satisfăcător
Autorităţii Competente şi/sau Autorităţii de Rezoluţie că
fondurile proprii şi datoriile eligibile ale Emitentului, în urma
rambursării anticipate sau răscumpărării anticipate, ar depăsi
cerinţele minime stabilite de articolul 92(1) din Regulamentul
privind Cerinţele Minime (şi orice cerinţe de capital) cu o marjă
pe care Autoritatea Competentă şi/sau Autoritatea de Rezoluţie
o consideră necesară la momentul respectiv; şi

(ii)

În cazul unei rambursări anticipate sau răscumparari înainte de
a cincea aniversare de la data emisiunii Obligaţiunilor:
(A) Emitentul a demonstrat în mod satisfăcător Autorităţii
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Competente şi/sau Autorităţii de Rezoluţie că modificarea în
tratamentul fiscal este materială şi nu a putut fi rezonabil
prevăzută la data emisiunii Obligaţiunilor; şi
(B) Autoritatea Competentă şi/sau Autoritatea de Rezoluţie
consideră respectiva modificare suficient de certă, iar
Emitentul a demonstrat în mod satisfacator Autorităţii
Competente şi/sau Autorităţii de Rezoluţie că modificarea în
clasificarea legală a Obligaţiunilor nu a putut fi rezonabil
prevăzută la data emisiunii Obligaţiunilor.
Pentru evitarea oricărui dubiu, orice refuz din partea Autorităţii
Competente şi/sau Autorităţii de Rezoluţie de a acorda permisiunea în
conformitate cu articolul 77 et seqq din Regulamentul privind Cerinţele
de Capital nu va constitui sub nicio formă eveniment de neexecutare.
Unde:
„Autoritate Competentă” înseamnă autoritatea competentă conform
articolului 4(1)(40) din Regulamentul privind Cerinţele de Capital, care
este responsabilă de supravegherea Emitentului şi/sau Grupului BCR.
„CRD IV” înseamnă Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi
a Consiliului European din 26 iunie 2013 privind accesul la activitatea
instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit
şi firmelor de investiţii (Directiva IV privind Cerinţele de Capital), aşa
cum a fost implementată în Austria, cu modificările şi completările
ulterioare, iar orice referinţă la articolele relevante ale CRD IV include
referinţe la orice prevederi legislative care modifică sau înlocuiesc
respectivele articole.
„Legislaţia privind Redresarea şi Rezoluţia Instituţiilor de Credit”
înseamnă legea 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de
credit şi a firmelor de investiţii şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul financiar, cu modificările si completările
ulterioare, iar orice referinţe la secţiuni relevante din Legislaţia privind
Redresarea şi Rezoluţia Instituţiilor de Credit include referinţe la orice
prevederi ulterioare care modifică sau înlocuiesc aceste secţiuni.
„Autoritate de Rezoluţie” înseamnă autoritatea conform Legii Bancare
şi Legislaţiei privind Redresarea şi Rezoluţia Instituţiilor de Credit, care
este responsabilă de rezoluţia Emitentului.
„Legea Bancara” înseamnă Ordonanţa de Urgenţă nr. 99/2006 privind
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi
completările ulterioare, iar orice referinţe la secţiuni relevante din Legea
Bancară include referinţe la orice prevederi ulterioare care modifică sau
înlocuiesc aceste secţiuni.
[Răscumpărarea anticipată la opţiunea Emitentului
Obligaţiunile pot fi răscumpărate la opţiunea Emitentului la [inseraţi
data sau datele] înainte de scadenţa declarată a acestora în baza unei
notificări de răscumpărare anticipată transmisă Deţinătorilor (notificare
care va fi irevocabilă) în perioada specificată de notificare, la [inseraţi
valoarea (valorile) de răscumpărare] [împreună cu dobânda
acumulată, dacă există]. [În cazul Obligaţiunilor subordonate
inseraţi: Orice rambursare anticipată va fi posibilă după cel puţin cinci
ani de la data emisiunii şi dacă vor fi îndeplinite condiţiile de rambursare
şi răscumpărare.]]
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[În cazul Obligaţiunilor senior unde prevederile privind datoriile
eligibile sunt aplicabile şi rambursarea anticipată nu se aplică, şi în
cazul Obligaţiunilor subordonate, inseraţi:
Neexecutarea şi Insolvenţa
În cazul neexecutării sau insolvenţei, fiecare Deţinător va avea dreptul
să informeze Banca Naţională a României de acest eveniment şi să
propună ca Banca Naţională a României să apeleze la curtea
competentă din România pentru demararea procedurilor de faliment
pentru activele Emitentului în cazul în care condiţiile legale pentru
demararea procedurilor de faliment sunt îndeplinite. Fiecare Deţinător
va avea dreptul, dacă sunt deschise procedurile de faliment împotriva
Emitentului, să depună cerere la curtea competentă pentru solicitarea
plăţii sumelor de principal care decurg din Obligaţiuni şi a dobânzilor
acumulate şi oricăror alte sume adiţionale.]
[În cazul Obligaţiunilor Guvernate de Legea Română inseraţi:
Limitarea tranzacţionării
Niciun Deţinător nu poate transfera Obligaţiunea sa (Obligaţiunile sale)
în perioada cuprinsă între şi inclusiv, [cea de-a doua Zi Lucrătoare
înainte de] Data de Referinţă pentru Plată care precede Datei Scadenţei
până la şi inclusiv Data Scadenţei.
Niciun Deţinător nu poate transfera Obligaţiunea sa (Obligaţiunile sale)
cu privire la care a notificat declararea anticipată a scadenţei în
conformitate cu Termeni şi Condiţii.
[Niciun Deţinător nu poate transfera Obligaţiunea sa (Obligaţiunile sale)
cu privire la care Emitentul a notificat scadenţa anticipată în conformitate
cu Termeni şi Condiţii în perioada cuprinsă între şi inclusiv, [cea de-a
doua Zi Lucrătoare înainte de] Data de Referinţă pentru Plată până la şi
inclusiv data relevantă pentru răscumpărarea anticipată la opţiunea
Emitentului.]
[Niciun Deţinător nu poate transfera Obligaţiunea sa (Obligaţiunile sale)
cu privire la care a notificat scadenţa anticipată în conformitate cu
Termeni şi Condiţii în perioada cuprinsă între şi inclusiv data la care
respectiva notificare a fost emisă în conformitate cu Termeni şi Condiţii
până la şi inclusiv data relevantă de răscumpărare anticipată la opţiunea
Deţinătorului.]]
C.9

Rata nominală a dobânzii. [[În cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Fixă inseraţi: [] procente pe
an]]
[În cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Crescătoare (de tip Step-up)
sau Descrescătoare (de tip Step-down) inseraţi:
De la şi incluzând Data Începerii Calculării Dobânzii după cum urmează:
de la şi incluzând,

până la, dar
excluzând,

la rata dobânzii
de

[inseraţi dată]

[inseraţi dată]

[inseraţi Rata
Dobânzii]
procente pe an

]
[în cazul Obligaţiunilor pentru care nu se fac plăţi periodice de
dobândă inseraţi: Nu se aplică. Nu se vor efectua plăţi periodice de
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dobândă pentru Obligaţiuni.]

Data de la care se [Data Începerii Calculării Dobânzii
calculează dobânda şi
Data Începerii Calculării Dobânzii aferentă Obligaţiunilor este [inseraţi
data
scadenţei
Data respectivă a Începerii Calculării Dobânzii].]
dobânzilor.
[Datele de Plată a Dobânzii
[Datele de Plată a Dobânzii: []]
[Pentru Obligaţiunile cu Dobândă Fixă-Fixă sau Fixă-Variabilă
inseraţi:
[Datele de Plată a Dobânzii Fixe: []]
[Datele de Plată a Dobânzii Variabile: []]]]
Dacă rata dobânzii nu [Nu este cazul.]
este
fixă,
descrierea
[în cazul Obligaţiunilor corelate cu o rată a dobânzii de referinţă
elementelor
subiacente
inseraţi: [inseraţi numărul, termenul şi denumirea ratei respective a
pe baza cărora se
dobânzii de referinţă] pe an [[plus] [sau] [minus] o marjă de [în cazul
calculează.
Obligaţiunilor cu o marjă nevariabilă inseraţi: [] procente pe an]
[în cazul Obligaţiunilor cu o marjă variabilă inseraţi:

de la şi incluzând,

până la, dar
excluzând,

[inseraţi dată]

[inseraţi dată]

[plus]
[minus]
[inseraţi Marja]
procente pe an]

]
[[şi] înmulţit cu factorul []]. [Rata maximă a dobânzii este de []
procente pe an.] [Rata minimă a dobânzii este de [] procente pe an.]
[în cazul Obligaţiunilor cu o structură de dobândă de tip "Memory
Floater", inseraţi: Dacă rata dobânzii în legătură cu orice perioadă a
dobânzii ("respectiva Perioadă a Dobânzii") stabilită în conformitate
cu prevederile de mai sus, este mai mică decât rata dobânzii aferentă
perioadei dobânzii imediat precedente, rata dobânzii pentru respectiva
Perioadă a Dobânzii va fi rata dobânzii aferentă perioadei dobânzii
imediat precedente ("Memory Floater").]]
[în cazul în care se aplica interpolarea, inseraţi: Rata relevantă a
dobânzii de referinţă pentru [prima] [ultima] perioadă de dobândă va fi
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rata stabilită prin interpolare liniară între rata dobânzii de referinţă
disponibile cu următorul termen mai scurt decât termenul perioadei de
dobândă interpolate şi rata dobânzii de referinţă disponibile cu următorul
termen mai lung decât termenul perioadei de dobândă interpolate.]
[în cazul Obligaţiunilor corelate cu o rată de referinţă inseraţi: Rata
dobânzii va fi de [inseraţi numărul, termenul şi denumirea Ratei
respective de Referinţă] pe an [plus] [sau] [minus] o marjă de [în
cazul Obligaţiunilor cu o marjă nevariabilă inseraţi: [] procente] [în
cazul Obligaţiunilor cu o marjă variabilă inseraţi:
de la şi incluzând,

până la, dar
excluzând,

[inseraţi dată]

[inseraţi dată]

[plus]
[minus]
[inseraţi Marja]
procente pe an]

]
[[şi] înmulţit cu factorul []]. [Rata maximă a dobânzii este de []
procente pe an.] [Rata minimă a dobânzii este de [] procente pe an.]
[în cazul Obligaţiunilor cu o structură de dobândă de tip "Memory
Floater", inseraţi: Dacă rata dobânzii în legătură cu orice perioadă a
dobânzii ("respectiva Perioadă a Dobânzii") stabilită în conformitate
cu prevederile de mai sus, este mai mică decât rata dobânzii aferentă
perioadei dobânzii imediat precedente, rata dobânzii pentru respectiva
Perioadă a Dobânzii va fi rata dobânzii aferentă perioadei dobânzii
imediat precedente ("Memory Floater").]]
[în cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Fixă-Fixă (Fixed to Fixed Rate
Notes) inseraţi:
[] procente pe an de la Data Începerii Calculării Dobânzii până la, dar
excluzând, [inseraţi Data Modificării Ratei Dobânzii] ("Data
Modificării Ratei Dobânzii") şi la Cea De-a Doua Rată a Dobânzii care
va fi stabilită în conformitate cu Termenii şi Condiţiile, înainte de Data
Modificării Ratei Dobânzii, de la şi inclusiv, Data Modificării Ratei
Dobânzii, până la, dar excluzând, Data Scadenţei. "Cea De-a Doua
Rată a Dobânzii" va fi [inseraţi numărul, termenul şi denumirea
Ratei respective de Referinţă] pe an [în cazul unei Marje, inseraţi:
[plus] [minus] o marjă de []procente [[şi] înmulţit cu factorul []].]
[în cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Fixă-Variabilă (Fixed to
Floating Rate Notes) inseraţi:
[] procente pe an de la Data Începerii Calculării Dobânzii până la, dar
excluzând, [inseraţi Data Modificării Ratei Dobânzii] ("Data
Modificării Ratei Dobânzii") şi la Rata Variabilă a Dobânzii care va fi
stabilită pentru fiecare perioadă de calculare a dobânzii, în conformitate
cu Termenii şi Condiţiile, de la şi inclusiv Data Modificării Ratei
Dobânzii, până la, dar excluzând Data Scadenţei. "Rata Variabilă a
Dobânzii" va fi [inseraţi numărul, termenul şi Rata respectivă a
Dobânzii de Referinţă sau Rata respectivă de Referinţă] pe an [în
cazul unei Marje inseraţi: [plus] [sau] [minus] o marjă de [în cazul
Obligaţiunilor cu o marjă invariabilă inseraţi: []procente.] [în cazul
Obligaţiunilor cu o marjă variabilă inseraţi:
de la şi incluzând,

până la, dar
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excluzând,
[inseraţi dată]

[inseraţi dată]

[plus]
[minus]
[inseraţi Marja]
procente pe an]

]
[[şi] înmulţit cu factorul []]. [Rata maximă a dobânzii este de []
procente pe an.] [Rata minimă a dobânzii este de []procente pe an.]
[în cazul Obligaţiunilor cu o structură de dobândă de tip "Memory
Floater", inseraţi: Dacă rata dobânzii în legătură cu orice perioadă a
dobânzii ("respectiva Perioadă a Dobânzii") stabilită în conformitate cu
prevederile de mai sus, este mai mică decât rata dobânzii aferentă
perioadei dobânzii imediat precedente, rata dobânzii pentru respectiva
Perioadă a Dobânzii va fi rata dobânzii aferentă perioadei dobânzii
imediat precedente ("Memory Floater").]]
Data
Scadenţei
şi
modalităţile de amortizare
a împrumutului, inclusiv
procedurile
de
rambursare/răscumpărare
.

Data Scadenţei
Data Scadenţei Obligaţiunilor este [inseraţi Data respectivă a
Scadenţei].
Proceduri de rambursare/răscumpărare
[În cazul Obligaţiunilor Internaţionale inseraţi: Plata principalului
aferent Obligaţiunilor se va face către Sistemul de Decontare sau
potrivit instrucțiunilor acestuia în conturile deţinătorilor conturilor
respective ale Sistemului de Decontare.] [În cazul Obligaţiunilor
Locale inseraţi: Plata principalului aferent Obligaţiunilor se va face [în]
[către Agentul de Plată sau la instrucţiunile acestuia pentru creditarea]
conturilor Deţinătorilor înregistraţi în Registrul Deţinătorilor la data de
referinţă a plăţii ("Data de Referinţă a Plăţii") astfel: (i) pentru plăţile
efectuate de către Emitent în legătură cu o notificare a unui Deţinător
prin care declară scadenţa anticipată a Obligaţiunilor în conformitate cu
Termenii şi Condiţiile, data la care respectiva notificare prin care se
declară scadenţa anticipată a Obligaţiunilor este dată de către Deţinător
în conformitate cu Termenii şi Condiţiile şi (ii) pentru orice alte plăţi
aferente Obligaţiunilor, sfârşitul programului de lucru al celei de-a
cincisprezecea zi calendaristică anterioare datei de scadenţă a
respectivei plăţi (inclusiv Data Scadenţei).
Fiecare Deţinător trebuie să furnizeze informaţii detaliate privind contul
cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data respectivă a scadenţei
şi să se asigure că [Emitentul deţine] [Agentul (Agenţii) de Plată
deţin(e)] toate informaţiile necesare pentru procesarea plăţilor.]

Indicarea randamentului.

[în cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Fixă (Fixed Rate Notes), al
Obligaţiunilor cu Dobândă Crescătoare (de tip Step-up) sau
Descrescătoare (de tip Step-down) sau al Obligaţiunilor fără plăţi
periodice a dobânzii inseraţi: [] procente pe an în cazul în care nu
există răscumpărare anticipată.]
[în cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Variabilă, al Obligaţiunilor cu
Dobândă Fixă-Variabilă (Fixed to Floating Rate Notes), al
Obligaţiunilor cu Dobândă Fixă-Fixă (Fixed to Fixed Rate Notes)
sau Dobândă Fixă-Variabilă (Fixed to Floating Rate Notes) cu o
Rata Minimă și/sau Maximă a Dobânzii inseraţi: [cel puțin []
procente pe an] [și] [fără a depăşi [] procente pe an] cu condiția ca
Obligaţiunile să fie achiziţionate la prețul de emisiune la data emisiunii și
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în cazul în care nu există răscumpărare anticipată.]
[în cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Variabilă şi al Obligaţiunilor cu
Dobândă Fixă-Fixă (Fixed to Fixed Rate Notes) sau cu Dobândă
Fixă-Variabilă (Fixed to Floating Rate Notes) fără o Rata Minimă
și/sau Maximă a Dobânzii inseraţi: Datorită veniturilor incerte din
Obligaţiuni randamentul nu se poate calcula.]
Numele reprezentantului [Numele reprezentantului Deţinătorilor
deţinătorilor titlurilor de
[Nu se aplică. Nu a fost numit niciun Reprezentant Comun prin Termeni
împrumut.
şi Condiţii.]
[inseraţi numele Reprezentantului Comun]]
C.10

În cazul în care plata Nu se aplică. Obligaţiunile nu au o componentă derivată în structura de
dobânzilor generate de plată a dobânzii.
valoarea emisă este
corelată cu un instrument
derivat
(mai
multe
instrumente
derivate),
explicaţii
clare
şi
exhaustive
care
să
permită investitorilor să
înţeleagă modul în care
valoarea investiţiei lor
este influenţată de cea a
instrumentului
(instrumentelor)
subiacent(e), în special
în cazul în care riscurile
sunt evidente:

C.11

Se indică dacă valorile
mobiliare oferite fac sau
vor face obiectul unei
solicitări de admitere la
tranzacţionare,
în
vederea distribuirii lor pe
o piaţă reglementată sau
pe pieţe echivalente, caz
în care se indică pieţele
în cauză.

D.
D.2

[Nu se aplică, Obligaţiunile aferente acestei emisiunii individuale nu vor
face obiectul unei solicitări de admitere la tranzacţionare.]
[Cererea privind admiterea Obligaţiunilor la tranzacţionare [pe piaţa
reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București S.A.]
(Bursa de Valori București S.A.)] [şi] [pe Piaţa Oficială (Amtlicher
Handel) a Bursei de Valori din Viena (Wiener Börse)].]

Risks
Informaţii de bază privind
riscurile principale care
sunt specifice Emitentului.

Riscuri aferente Emitentului şi activităţii acestuia
-

BCR operează pe pieţe extrem de competitive, activitatea
acesteia şi rezultatele operaţionale putând fi afectate în
mod negativ.

-

Condiţiile dificile macroeconomice şi ale pieţelor financiare
pot avea un efect nefavorabil semnificativ asupra activităţii,
situaţiei financiare, rezultatelor din exploatare şi
perspectivelor BCR.

-

BCR s-a confruntat şi este posibil să se confrunte în

Romanian language translation of the summary
continuare în viitor cu deteriorarea calităţii creditelor, în
special ca urmare a crizei financiare şi a declinului
economic.
-

BCR este expusă unui risc semnificativ de credit al riscului
de contraparte, iar neîndeplinirea obligaţiilor de către
contrapărţi poate genera pierderi care depăşesc
provizioanele BCR.

-

BCR este expusă deprecierii valorilor garanţiilor care
susţin împrumuturile comerciale şi cele imobiliare
rezidenţiale.

-

factori independenţi de controlul BCR, iar astfel de
schimbări pot avea efecte nefavorabile semnificative
asupra rezultatelor financiare, inclusiv asupra veniturilor
nete din dobânzi..

-

Schimbările în politica monetară sunt în afara controlului
BCR şi nu sunt predictibile.

-

Având în vedere că o mare parte din operaţiunile, activele
şi clienţii BCR se află în România, care nu face parte din
Zona Euro, BCR şi clienţii săi sunt expuşi riscurilor
valutare.

-

Fluctuaţiile şi volatilitatea pieţei pot afecta negativ valoarea
activelor BCR, pot reduce profitabilitatea şi pot face dificilă
evaluarea valorii juste a unora dintre activele sale.

-

Strategiile de hedging ale BCR se pot dovedi ineficiente.

-

Activitatea BCR presupune risc operaţional.

-

Orice defecţiune sau întrerupere sau spargerea sistemelor
informatice ale BCR, precum și orice eșec de a actualiza
astfel de sisteme, poate avea ca rezultat pierderi ale unor
afaceri sau de alt fel

-

Modificarea legislaţiei privind protecţia consumatorului,
precum şi aplicarea sau interpretarea acestei legislaţii
poate limita comisioanele şi alte politici de preţ pe care
BCR le poate impune pentru anumite tranzacţii bancare şi
poate permite consumatorilor să solicite restituirea
comisioanelor deja achitate în trecut.

-

Expunerea BCR la riscul de litigii şi la riscuri reputaţionale
este sporită.

-

Strategiile de gestionare a riscurilor, tehnicile şi procedurile
interne de control ale BCR ar putea expune BCR unor
riscuri neidentificate sau neanticipate.

-

Noi cerinţe sau modificări administrative sau legale ale
nivelurilor de capitalizare adecvată şi îndatorare (leverage)
ar putea supune BCR unor standarde sau cerinţe mai mari
de capital şi ar putea obliga BCR ca în viitor să obţină
capital suplimentar sau lichidităţi.

-

Este posibil ca Emitentul să nu poată îndeplini cerințele
minime privind fondurile proprii și datoriile eligibile.

-

Emitentul este obligat să contribuie anual cu sume de bani
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la Fondul Unic Rezoluție și la fonduri ex ante finanțate din
schemele de garantare a depozitelor
-

Este posibil ca agenţiile de rating să suspende, să
retrogradeze sau să retragă un rating atribuit BCR sau
României, iar o astfel de acţiune ar putea afecta în mod
negativ condiţiile de refinanţare ale BCR, în special
accesul acesteia la pieţele instrumentelor de împrumut.

-

BCR este expusă riscului ca lichidităţile să nu fie imediat
disponibile.

-

BCR poate avea dificultăţi în recrutarea sau menţinerea de
personal calificat.

-

Acţionarul principal al BCR poate controla activităţile
acţionarilor.

-

Respectarea regulilor, în special cu privire la măsurile de
combatere a spălării banilor, a corupţiei şi a finanţării
actelor de terrorism, prevenirea fraudei, sancțiuni
economice și fiscal precum și piețele de capital implică
eforturi şi costuri semnificative, iar nerespectarea acestora
poate avea consecinţe severe din punct de vedere juridic
şi reputaţional.

Riscuri aferente investiţiilor în România ca piaţă emergentă
-

România este încă o piaţă emergentă şi poate prezenta
riscuri mai mari decât pieţele dezvoltate.

-

România poate întâmpina dificultăţi legate de procesul de
post-aderare la Uniunea Europeană.

-

Sistemul juridic românesc și garanțiile procedurale nu sunt
încă pe deplin dezvoltate.

-

Recent, au existat un număr tot mai mare de inițiative
legislative privind protecția consumatorilor s-au axat pe
reglementări financiar-bancare, care implică modificarea
retroactivă a contractelor bancare cu clienții sau sprijină
debitorii.

-

Legea română a falimentului și alte legi și reglementări
care guvernează drepturile creditorilor pot limita
capacitatea BCR de a obține plăți cu privire la credite în
caz de neplată și avansuri.

-

Este posibil ca fondurile UE să nu fie eliberate sau ca UE
să nu mai adopte alte programe de sprijin.

-

Pierderea încrederii clienţilor în activitatea BCR sau în
activităţile bancare în general poate determina un număr
neaşteptat de mare de retrageri ale depozitelor clienţilor,
care poate avea un efect nefavorabil semnificativ asupra
rezultatelor, a situaţiei financiare şi a lichidităţii BCR.

-

Problemele legate de lichidităţi cu care se confruntă
anumite ţări din Europa Centrală şi de Est pot afecta în
mod nefavorabil România şi întreaga regiune a Europei
Centrale şi de Est şi pot avea o influenţă negativă asupra
rezultatelor economice şi a situaţiei financiare a BCR.
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D.3

Informaţii de bază privind
riscurile principale care
sunt specifice valorilor
mobiliare.

-

Este posibil ca guvernele din ţările Europei Centrale şi de
Est, inclusiv cel din România, să reacţioneze la criza
economică şi financiară prin măsuri sporite de
protecţionism, naţionalizări sau măsuri similare.

-

BCR poate fi afectată negativ de o creștere mai lentă sau
recesiune în sectorul bancar.

Factori care au o influenţă semnificativă în evaluarea
riscurilor de piaţă asociate Obligaţiunilor emise în cadrul
Programului
Riscuri aferente tranzacţionării Obligaţiunilor
-

Nu există o
Obligaţiunilor.

piaţă

activă

de

tranzacţionare

a

-

Este posibil ca Emitentul să nu reuşească admiterea
Obligaţiunilor la tranzacţionare.

-

[Nu există lichiditate pe Bursa de Valori Bucureşti
pentru piaţa de obligaţiuni corporative.]

-

[Există riscul ca Obligaţiunile să fie suspendate sau
excluse de la tranzacționare, ceea ce poate avea un
efect negativ asupra prețului de piață al acestor
Obligaţiuni.]

-

Există riscul să nu se dezvolte o piață secundară lichidă
pentru Obligaţiuni sau, dacă se dezvoltă, să nu poată
continua. Într-o piață nelichidă, un Deţinător să nu poate
să vinde Obligaţiunile la prețuri de piață corecte.

Riscuri aferente Obligaţiunilor în general
-

[Plăţile de dobândă pentru Obligaţiuni nu pot fi
efectuate fără aplicarea impozitului cu reţinere la sursă
aplicabil în România.]

-

[Dobânzile obținute și profiturile realizate în urma
vânzării sau rambursării de către un Deţinător,
persoană fizică rezidentă, a unor note, pot fi supuse
contribuției de asigurări sociale de sănătate.]

-

[Este posibil ca ratingul de credit al Obligaţiunilor să nu
reflecte în mod adecvat toate riscurile investiţiei în astfel
de Obligaţiuni şi să fie suspendat, redus sau retras,
ceea ce poate avea un efect negativ asupra valorii de
piaţă şi a preţului de tranzacţionare al Obligaţiunilor.]

-

Obligaţiunile sunt reglementate de legislaţia austriacă
sau
legislaţia română, iar modificările legislaţiei
aplicabile, ale reglementărilor sau politicilor de
reglementare pot avea efect negativ asupra BCR, a
Obligaţiunilor şi asupra Deţinătorilor

-

[Perioada statutară de prezentare stabilită de legislaţia
austriacă a fost redusă prin Termenii şi Condiţiile
aplicabile Obligaţiunilor, astfel încât Deţinătorii au la
dispoziţie mai puţin timp pentru a transmite cereri legate
de Obligaţiuni.]

Romanian language translation of the summary
-

Riscuri aferente pieţei în general

-

Deţinătorii sunt expuşi la riscul ca Emitentul să nu facă
una sau mai multe plăţi de dobândă sau principal
aferente Obligaţiunilor.

-

Deţinătorii îşi asumă riscul ca credit spread-ul pe care
piaţa îl asimilează Emitentului să se mărească,
conducând la o scădere a preţului Obligaţiunilor.

-

Deţinătorii sunt expuşi riscului ca randamentul real al
unei investiţii să scadă din cauza deprecierii viitoare a
valorii banilor (inflaţiei).

-

Deţinătorii sunt expuşi riscului unei evoluţii nefavorabile
a preţurilor de piaţă ale Obligațiunilor pe care le deţin,
care se materializează în cazul în care Deţinătorul vinde
Obligaţiunile înainte de scadenţa finală a acestor
Obligaţiuni.

-

În cazul răscumpărării anticipate a oricăror Obligaţiuni,
există un risc ca Deţinătorii să nu poată reinvesti
veniturile obţinute din Obligaţiuni astfel încât să obţină
aceeaşi rată de rentabilitate.

-

Există riscuri de curs valutar, dacă activităţile financiare
ale unui Deţinător sunt denominate într-o altă monedă
sau unitate monetară decât Moneda Specificată în care
BCR va efectua plăți aferente Obligațiunilor. De
asemenea, autorităţile guvernamentale şi monetare pot
impune controale valutare care pot afecta în mod
negativ un curs de schimb aplicabil.

-

Dacă se utilizează un credit pentru finanţarea achiziţiei
de Obligaţiuni, acesta poate conduce la o creştere
semnificativă a unei potenţiale pierderi.

-

Costurile suplimentare, legate în special de vânzarea şi
cumpărarea de Obligaţiuni, pot avea un impact
semnificativ asupra potenţialului de profit aferent
Obligaţiunilor.

-

Deţinătorii trebuie să se bazeze pe funcţionalitatea
sistemului de decontare corespunzător.

-

Deţinătorii trebuie să aibă în vedere faptul că regimul
fiscal aplicabil se poate modifica în dezavantajul
Deţinătorilor şi, prin urmare, impactul fiscal al unei
investiţii în Obligaţiuni trebuie analizat cu atenţie.

-

Considerente legale cu privire
restricţiona anumite investiţii.

-

Emitentul este expus conflictelor de interese care ar
putea afecta negativ Deţinătorii.

la

investiţie

pot

Riscuri aferente structurii Obligaţiunilor
-

[În cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Fixă inseraţi:
Deţinătorii de Obligaţiuni sunt expuşi riscului de scădere
a preţului Obligaţiunilor ca urmare a schimbărilor ratei
dobânzii de piaţă.]
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-

[În cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Variabilă sau cu
Dobândă Fixă-Variabilă (Fixed to Floating Rate
Notes) inseraţi: Deţinătorii de Obligaţiuni cu Dobândă
Variabilă sau cu Dobândă Fixă-Variabilă (Fixed to
Floating Rate Notes) pot fi expuşi riscului fluctuaţiilor
nivelului ratelor dobânzii, care ar putea face imposibilă
anticiparea randamentului Obligaţiunilor şi sunt expuşi
riscului incertitudinii veniturilor realizate din dobânzi

-

Ratele dobânzii aferente Obligaţiunilor cu Dobândă
Variabilă sau cu Dobândă Fixă-Variabilă (Fixed to
Floating Rate Notes) vor fi calculate prin referire la unul
sau muli indici de referinţă.]

-

[[În cazul Obligaţiunilor cu Dobândă Fixă-Fixă sau
Fixă-Variabilă inseraţi: Obligaţiunile cu Dobândă FixăFixă sau Fixă-Variabilă sunt purtătoare de dobândă
care se converteşte dintr-o dobândă fixă într-o altă
dobândă fixă sau dintr-o dobândă fixă într-o dobândă
variabilă. Un Deţinător suportă riscul ca, în urma
conversiei, noua rată fixă a dobânzii să fie mai mică
decât ratele dobânzii care prevalează la momentul
respectiv sau ca diferenţialul (spread-ul) aferent
Obligaţiunilor să fie mai puţin favorabil decât
diferenţialele care prevalează pentru obligaţiuni cu
dobândă variabilă comparabile, raportat la aceeaşi rată
de referinţă]

-

[În cazul Obligaţiunilor fără plata periodică a unei
dobânzi inseraţi: Deţinătorul de Obligaţiuni este expus
riscului de scădere a preţului Obligaţiunilor ca urmare a
schimbărilor ratei dobânzii de piaţă. Preţurile
Obligaţiunilor cu Cupon Zero sunt mai volatile decât
preţurile obligaţiunilor cu dobândă fixă şi ar putea fi
influenţate într-o mai mare măsură de modificările ratei
dobânzii de pe piaţă decât Obligaţiunile purtătoare de
dobândă cu o scadenţă similară.]

-

În cazul în care oricare dintre Obligaţiuni sunt
răscumpărate înainte de scadenţă, Deţinătorul
respectivelor Obligaţiuni poate fi expus unor riscuri,
inclusiv riscului ca randamentul investiţiei să fie la un
nivel mai redus decât cel aşteptat (riscul răscumpărării
anticipate).

-

[În cazul unei rate maxime a dobânzii inseraţi: În
cazul unui plafon stabilit, Deţinătorii nu vor putea
beneficia de o evoluţie favorabilă a dobânzii peste
plafonul stabilit.]

-

[O instanță austriacă ar putea numi un mandatar în
legătură cu Obligaţiunile pentru a exercita drepturile și
reprezenta interesele Deţinătorilor în numele acestora,
caz în care capacitatea Deţinătorilor de a-și exercita în
mod individual drepturile în temeiul Obligaţiunilor poate
fi limitată.]

-

[În cazul în care Termenii şi Condiţiile prevăd numirea
unui Reprezentant Comun, un Deţinător poate fi privat

Romanian language translation of the summary
de dreptul individual al acestuia de a îşi urmări şi
exercita drepturile prevăzute de Termenii şi Condiţiile
Obligaţiunilor împotriva Emitentului.]
-

Obligaţiunile pot face obiectul undei reduceri sau unei
conversii în capital propriu la survenirea unei anumite
situaţii determinate, care poate avea drept urmare
pierderea de către Deţinători a întregii investiţii în
Obligaţiuni sau a unei părţi din aceasta (absorbţie de
drept a pierderilor).

-

În cazul insolvenței Emitentului, depozitele au un rang
mai ridicat decât creanțele Deţinătorilor conform
Obligaţiunilor.

-

Obligaţiunile pot fi supuse unor competențe de
rezoluție care pot duce la neplata distribuirilor și/sau
a principalului Obligaţiunilor.

-

Emitentului nu îi este interzisă emiterea de titluri de
creanţă suplimentare sau asumarea de obligaţii
suplimentare.

[Riscuri suplimentare
subordonate

în

legătură

cu

Obligaţiunile

-

Obligațiile
Emitentului
în
baza
Obligaţiunilor
subordonate constituie obligații negarantate și
subordinate, care sunt subordonate creanțelor tuturor
creditorilor nesubordonați ai Emitentului.

-

Deţinătorii sunt expuși riscului ca Emitentul să poată
emite instrumente de îndatorare subordonate sau să
creeze datorii subordonate care au rang preferențial
față de Obligaţiunile subordonate.

-

Obligaţiunile subordonate nu pot fi răscumpărate
anticipat la alegerea Deţinătorilor, iar orice drepturi
ale Emitentului de a răscumpăra sau răscumpăra
anticipat Obligaţiunile subordonate sunt supuse
aprobării prealabile a autorității competente și / sau a
autorității de rezoluție.]

[Riscuri suplimentare în legătură cu Obligaţiunile senior în
cazul cărora se aplică formatul de pasive eligibile
-

Calificarea Obligaţiunilor senior în cazul cărora este
aplicabil formatul de pasive eligibile ca instrumente
eligibile MREL este incertă.

-

Obligaţiunile senior în cazul cărora care este aplicabil
formatul de pasive eligibile pot fi răscumpărate
anticipat din considerente de reglementare.

-

Obligaţiunile senior în cazul cărora care este aplicabil
formatul de pasive eligibile și accelerarea nu este
aplicabilă prevăd evenimente limitate de neplată.

-

Obligaţiunile senior nepreferenţiale ('Non-preferred')
sunt tipuri noi de instrumente pentru care nu există
istoric de tranzacționare.]
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E.

Offer

E.2b

Motivele
ofertei
şi [Veniturile nete obţinute din emisiunea oricăror Obligaţiuni vor fi
utilizarea
fondurilor utilizate de Emitent în scopuri generale de finanţare.]
obţinute, dacă este vorba
de alte motive decât [inserați alte motive ale ofertei și utilizarea fondurilor]
realizarea unui beneficiu
şi/sau acoperirea anumitor
riscuri:

E.3

Descrierea termenilor și Suma totală a principalului
condițiilor ofertei.
[până la ] [inseraţi suma totală a principalului Obligaţiunilor]
Preţul de emisiune [plus o primă de emisiune]
[inseraţi Preţul de emisiune al Obligaţiunilor plus prima de
emisiune, dacă este cazul]
Volumul minim/maxim de subscriere
[inseraţi volumul minim/maxim de subscriere]
Tipul de distribuire
[inseraţi tipul de distribuire a Obligaţiunilor]
[Data începerii şi încheierii perioadei de [marketing]
[subscriere]]
[inseraţi data începerii şi încheierii perioadei de marketing
sau de subscriere a Obligaţiunilor (dacă este cazul)]
[inseraţi orice subscriere sau distribuire de către dealeri sau
distribuitori]
Alte condiţii sau condiţii ulterioare
[inseraţi alte condiţii sau condiţii ulterioare care vizează
oferta] [Nu se aplică. Nu există alte condiții pentru care vizează
oferta]]

E.4

Descrierea
tuturor
intereselor care ar putea
influenţa emisiunea/oferta,
inclusiv
a
intereselor
conflictuale:

[Nu se aplică; nu există astfel de interese.]
[Emitentul poate din timp în timp, acționa în alte capacități în
ceea ce privește Obligațiunile, cum ar fi ca agent de calcul, care
permite emitentului efectuarea unor calcule în ceea ce privește
Obligațiunile (de exemplu, valoarea dobânzii care urmează să fie
plătite), care sunt obligatorii pentru Deținători. Acest fapt ar
putea genera conflicte de interese și poate afecta valoarea
Obligațiunilor.]
[Emitentul poate utiliza toate sau o parte din veniturile primite din
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vânzarea Obligațiunilor pentru a intra în tranzacții de acoperire
care pot afecta valoarea Obligațiunilor. Cu toate acestea, nu se
pot da asigurări că activitățile de acoperire ale Emitentului nu vor
afecta o astfel de valoare.]
[Este normal pentru angajații instituțiilor financiare, cum ar fi
BCR să realizeze tranzacții in numele propriu supuse legilor
privind valorile mobiliare cu privire la tranzacțiile personale și
abuzul de piață precum și standardele legale sau interne de
conformitate. Angajații de vânzări ai BCR pot fi motivați să vândă
Obligațiunile, datorită valorii stimulentelor primite de aceștia (în
cazul în care vânzarea se realizează cu succes), sub rezerva
valorilor mobiliare și a legilor bancare aplicabile oricăror astfel de
stimulente. În ciuda măsurilor luate de Emitent pentru a asigura
respectarea legilor în vigoare și a procedurilor interne, acest
lucru ar putea crea un conflict cu taxele datorate Deținătorilor.]
[Inserați descrierea oricăror astfel de interese suplimentare]
[Anumiți Dealeri și[filiala] [filiale] ale acestora pot, în viitor se
angajeze în servicii bancare de investiții și/sau operațiuni
bancare comerciale cu, și pot efectua servicii pentru Emitent, în
cursul normal al activității și pot face sau să dețină o gamă largă
de investiții și tranzactiona în mod activ datorii și capitaluri proprii
comerciale pentru cont propriu și pentru conturile clienților lor.
Dealerul[ii] poate/pot face recomandări de investiții și / sau să
publice sau să-și exprime opiniile independente de cercetare cu
privire la aceste valori mobiliare sau instrumente financiare și
poate/pot deține, sau recomanda clienților care le achiziționează
sa vanda sau sa pastreze astfel de valori mobiliare și
instrumente .]

E.7

Estimarea
cheltuielilor
percepute de la investitor
de către Emitent sau
ofertant.

[Nu se aplică dat fiind faptul că aceste cheltuieli nu vor fi
percepute de la investitor de către Emitent [sau
ofertant/ofertanţi].] [inseraţi descrierea oricăror astfel de
costuri]

