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BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ - NAPOCA  

 

 

 

Sediul social:                                          Cluj-Napoca , str G.Baritiu,nr 8; 

Numar tel/fax:                                         0264/407150/407179; 

Numar/data inregistrarii la ORC:            J12/4155/1993; 

CUI :                                                        5022670; 

Capital social subscris si varsat:              236.733.000 RON; 

Piata regl.pe care se tranzactioneaza val.mob.emise :  Bursa de Valori Bucuresti. 

 

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: 

 

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A., prin Rezolutia din data de   07.07.2006 a 

luat nota de rezultatele  subscrierii capitalului social exercitat de actionarii bancii inscrisi in 

Registrul Actionarilor bancii la data de 12.05.2006,  (data de inregistrare), in baza dreptului de 

preferinta acordat de AGA din 26.04.2006, respectiv:  

 

- numar de actiuni subscrise :           345.213.768 

- suma totala incasata :                      120.824.818,80 lei RON 

- numar de actiuni ramase nesubscrise : 9.885.732 

In baza mandatului acordat de Adunarea Generala  a Actionarilor  din 26.04.2006, Consiliul de 

Administratie a hotarat ca actiunile ramase nesubscrise in urma exprimarii dreptului de 

preferinta, sa fie oferite spre subscriere salariatilor Bancii Transilvania SA, in conformitate cu 

prevederile Legii nr 297/2004 si ale regulamentului CNVM nr.1/2006 art.15 al.(1) lit.b) pct.5, la 

un pret de 0,36 lei RON/actiune (0,1 RON valoare nominala  si 0,26 lei RON/actiune prima de 

emisiune). 

 

Consiliul de Administratie este mandatat sa stabileasca  conditiile concrete de derulare a ofertei 

inclusiv,  a pretului de vanzare. 

 

 

PRESEDINTE  C.A       DIRECTOR GENERAL                                     

 

Horia CIORCILA      Robert  REKKERS                                              

 



 

 

97,2% - INDICELE DE SUBSCRIERE LA MAJORAREA DE CAPITAL A 

BT 
        

 

Cluj-Napoca,  07 iulie 2006 – Consiliul de Administraţie BT anunţă încheierea, în data de 

30.06.2006, a perioadei de subscriere pentru exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionarii 

înregistraţi la data de 12.05.2006. 

 

Decizia privind subscrierea a fost luată în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 

26.04.2006, când s-a hotărât majorarea capitalului social cu 156.066.401 RON (de la 

236.733.000 lei RON la 392.799.401 lei RON), prin următoarele surse: 

a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold, potrivit bilanţului la 

31.12.2005 în suma de 80.485.001 lei RON, (din care 6.943.774 lei RON din anii 

precedenti)  respectiv un număr de 804.850.010 noi acţiuni cu valoarea nominală de 0,1 

lei RON/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de 

Bursa de Valori Bucureşti, la data de înregistrare stabilită de AGA, 12.05.2006; 

 

b) utilizarea primelor de emisiune integral încasate în 2005  (în sumă de 40.071.450 lei 

RON, respectiv emiterea unui număr de 400.714.500 noi acţiuni cu valoarea nominală 

de 0,1 lei RON/acţiune), în beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor 

ţinut de Bursa de Valori Bucureşti, la data de înregistrare stabiliă de AGA,  12.05.2006; 

 

c) noi aporturi în formă banească din partea acţionarilor înregistrati în Registrul 

Acţionarilor ţinut de Bursa de Valori Bucureşti, la data de înregistrare (12.05.2006), în 

sumă de 35.509.950 lei RON,   respectiv   un   număr  de  355.099.500  noi  acţiuni,  cu  

valoarea  nominală    de  0,1 lei 

RON/acţiune. Preţul de emisiune pentru acţiunile aferente acestei surse de majorare a 

fost de 0,35 lei RON/acţiune (0,1 lei RON, valoare nominală + 0,25 lei RON prima de 

emisiune).  

La încheierea perioadei de subscriere în baza dreptului de preferinţă, datele sunt următoarele: 

SWIFT: BTRLRO22 
Capitalul social: 236.733.000 lei 
C.U.I. 50 22 670 
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999 
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12 / 4155 / 1993 



- număr de acţiuni subscrise: 345.213.768 

- valoarea încasată: 120.824.818,80 lei RON 

- numărul de acţionari care au subscris: 18.216 

- numărul de acţiuni rămase nesubscrise : 9.885.732 

In baza mandatului acordat de Adunarea Generala a Actionarilor din 26.04.2006, Consiliul de 

Administratie a hotarat ca actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii dreptului de 

preferinta, sa fie oferite spre subscriere salariatilor Bancii Transilvania SA, in conformitate cu 

prevederile Legii nr.297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 art.15 al.(1) lit.b) pct.5  la 

un pret de 0,36 lei (RON)/actiune (0,10 lei (RON) valoarea nominala si 0,26 lei (RON) prima de 

emisiune). 

 

Dl. Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie BT, afirmă: 

“Vreau sa multumesc actionarilor nostri  pentru interesul  manifestat fata de subscrierea in cadrul 

majorarii de capital social a Bancii Transilvania. Aceasta este inca o dovada a increderii lor in 

perspectivele bancii si in potentialul sau de crestere continua, si ne va stimula sa atingem 

obiectivele propuse pentru acest an, atat in ceea ce priveste cota de piata, cat si in ceea ce 

priveste profitabilitatea.” 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 

BANCA TRANSILVANIA 
 

 

 


