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Comunicat de presă, 9 iulie 2007 

 

98,52% ESTE INDICELE DE SUBSCRIERE 

LA MAJORAREA DE CAPITAL A BANCII TRANSILVANIA 

 
Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania anunţă încheierea perioadei de subscriere pentru 

exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de 

Bursa de Valori Bucureşti, la data de înregistrare 11 mai 2007.  

 

Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, declară: “Indicele de 

subscriere înregistrat - care este de 98,52% - subliniază încrederea pe care acţionarii o au în planurile 

propuse pentru creşterea generală a băncii. Ne-am asumat angajamente faţă de acţionari şi faţă de 

clienţi în ceea ce priveşte profitabilitatea, calitatea şi consolidarea Băncii Transilvania - de aceea, 

toate eforturile noastre se vor focusa pe îndeplinirea acestor obiective”. 

 

Decizia privind subscrierea pentru exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionari a fost luată 

în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 25 aprilie 2007, când s-a hotarât majorarea 

capitalului social cu 217.699.059 lei, prin emisiunea a 2.176.990.590 noi acţiuni cu valoarea nominală 

de 0,1 lei/acţiune.  

 

In ceea ce priveşte majorarea capitalului social, acest lucru se va realiza prin utilizarea a trei surse,  

respectiv: 

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

31.12.2006, în sumă de 84.164.632 lei (din care 127.517,32 lei din anii precedenţi), respectiv 

emiterea unui număr de 841.646.320 noi acţiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune, în 

beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Bursa de Valori Bucureşti, la data 

de înregistrare stabilită de AGA, adică 11 mai 2007; 

 

 b) utilizarea primelor de emisiune integral încasate, în sumă de 94.198.940 lei, respectiv 

emiterea unui număr de 941.989.400 noi acţiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune, în 

beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Bursa de Valori Bucureşti, la data 

de înregistrare stabilită de AGA, adică 11 mai 2007;  
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 c) noi aporturi în formă banească din partea acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor 

ţinut de Bursa de Valori Bucureşti, la data de înregistrare 11 mai 2007, în sumă de 39.335.487 lei, 

respectiv emiterea unui numar de 393.354.870 noi acţiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune. 

Preţul de emisiune pentru acţiunile aferente acestei surse de majorare este de 0,35 lei/acţiune. 

 

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

 număr de acţiuni subscrise: 387.570.191; 

 valoarea încasată: 135.649.566,85 lei; 

 numărul de acţionari care au subscris: 20.995, reprezentând 82,75% dintre acţionarii băncii; 

 numărul de acţiuni rămase nesubscrise:  5.784.679 

 

In baza mandatului acordat de Adunarea Generală a Acţionarilor din 25 aprilie 2007, Consiliul de 

Administraţie a hotărât ca acţiunile rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferinţă să 

fie oferite spre subscriere salariaţilor Băncii Transilvania SA, în conformitate cu prevederile         

Legii nr. 297/2004 şi ale regulamentului CNVM nr.1/2006 art.15 al.(1) lit.(b) pct.5, la un preţ de         

0,36 lei/acţiune (0,1 lei - valoare nominală şi 0,26 lei /acţiune - prima de emisiune). 

 

Consiliul de Administraţie este mandatat să stabilească toate condiţiile concrete de derulare a 

ofertei, inclusiv a preţului de vânzare. 

 

DIRECTIA MARKETING 

 

 

Banca Transilvania, în cei 13 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu reprezentare naţională, 

având în prezent 390 de unităţi şi peste 5.200 de angajaţi. Banca Transilvania se află în topul primelor 5 bănci 

din România, în funcţie de active. Este prima instituţie bancară din România cotată la Bursa de Valori 

Bucureşti (BVB), în anul 1997. Activitatea  Băncii  Transilvania  este  organizată pe trei linii principale de 

afaceri – persoane fizice, IMM şi companii mari – pentru care banca are produse şi servicii specifice, precum şi 

un personal dedicat. 

 www.bancatransilvania.ro
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Directia Marketing, persoane de contact: 

Anca Rarău - Director Maketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer, Banca Transilvania 

Tel.: 0264 407 150, fax: 0264 407 179 

E-mail: anca.rarau@btrl.ro, laura.petrehus@btrl.ro  
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