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1. Evenimente importante de raportat 
 

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul. 
b)   Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul. 
c)   Procedura falimentului – nu este cazul. 
d)  Alte evenimente: 
 

1) Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania SA, a luat act de inchiderea ofertei 
publice de vinzare conf. art.183 din Legea nr.297/2004, respectiv art.15 din 
Regulamentul CNVM nr.13/2004 (adresata la mai puţin de 100 de investitori, persoane 
fizice sau juridice, inclusiv salariatii BT) in data de 19.08.2005, constatind subscrierea 
integrala  a celor 2.145.076 actiuni ramase nesubscrise in urma primei oferte publice de 
vinzare.  
In baza mandatului acordat de Adunarea Generala a Actionarilor din 12.04.2005, a fost 
intocmit si inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Cluj, actul aditional privind 
majorarea capitalului social al Bancii Transilvania SA (capitalul social ajungind la nivelul 
de 236.733.000 lei (RON). 
Consiliul de Administratie, respectiv conducatorii bancii, vor indeplini toate demersurile 
pe relatia cu BVB si CNVM in vederea finalizariii actiunii de majorare a capitalului social. 
 
2) In aplicarea hotaririi AGA din 12.04.2005 privind realizarea unei emisiuni de 
obligaţiuni în valută (convertibile în acţiuni – capital de rang II), în valoare de 
25.000.000 USD a fost solicitata aprobarea CNVM privind lansarea unei oferte publice 
de vinzare de obligatiuni convertibile subordonate; 
Oferta publică primară de vânzare de obligaţiuni convertibile subordonate a fost 
aprobată de CNVM, prin Decizia nr. 2492 / 23.08.2005. 
In conformitate cu prevederile Prospectului de emisiune (avizat de CNVM), obligaţiunile, 
avind valoarea nominala de 10.000 USD, vor fi oferite în baza dreptului de preferinţă 
acţionarilor înregistraţi la data de 29.04.2005, data de înregistrare stabilită de către 
Adunarea Generală a Acţionarilor. Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă va fi 
02.09. 2005 – 08.09.2005.  
Obligaţiunile rămase nesubscrise vor fi plasate prin intermediul unei oferte publice de 
vânzare care se va derula în perioada 09.09.2005 – 15.09.2005, în conformitate cu 
prevederile Prospectului de emisiune. 
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