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1. Evenimente importante de raportat 
 

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

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, 
ordinara si extraordinara, pentru data de 25 aprilie 2007 ora 1400 respectiv ora 1600 la Hotelul 
Belvedere situat în Cluj-Napoca, str. Calarasilor, nr. 1-3 pentru toti actionarii înregistrati  în Registrul 
actionarilor la sfârsitul zilei de 15 aprilie 2007, cu urmatoarea Ordine de zi: 
 
Pentru Adunarea Generala Ordinara: 
 
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2006, in conformitate cu 

cerintele Ordinului B.N.R. nr. 5/2005, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi 
de auditorul financiar, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului. 

2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul 2006. 
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2007 (planul de 

afaceri pe anul 2007). 
4. Fixarea remuneratiei  pentru administratori pentru exercitiul 2007. 
 
 
Pentru Adunarea Generala Extraordinara: 
 
1. Majorarea capitalului social cu suma de  217.699.059 lei – prin emisiunea a 2.176.990.590 noi 
actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea 
a trei surse de majorare, respectiv : 

a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente in sold potrivit bilantului la 
31.12.2006 in suma de 84.164.632 lei, (din care 127.517,32 lei din anii precedenti)  respectiv 
emiterea unui numar de 841.646.320 noi actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in 
beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la 
data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 11 mai 2007) ; 

b) utilizarea primelor de emisiune  integral incasate, in suma de 94.198.940 lei, respectiv emiterea 
unui numar de 941.989.400 noi actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in beneficiul 
actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la data de 
inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 11 mai 2007);  

c) noi aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut 
de Bursa de Valori Bucuresti la data de inregistrare (propunere 11 mai 2007) in suma de 
39.335.487 lei, respectiv emiterea unui numar de 393.354.870 noi actiuni, cu valoarea 



                                                                     
    

 
 
SEDIUL CENTRAL  
Str. G. Baritiu nr. 8, Cluj-Napoca, Romania 
Tel:  +(40.264) 40.71.50 
Fax: +(40.264) 40.71.79 
web-site:  www.bancatransilvania.ro

nominala de 0,1 lei/actiune. Pretul de emisiune pentru actiunile aferente acestei surse de 
majorare este de 0,35 lei/actiune. 

 
2. Modificarea/completarea actului constitutiv dupa cum urmeaza: 
 
Completarea art. 6 – Obiectul de activitate cu urmatoarele activitati potrivit CAEN: 
 
6523 – alte tipuri de intermedieri financiare, activitati de depozitare a fondurilor si a activelor fondurilor 
de pensii, distribuirea de unitati de fond ale fondurilor de pensii. 
6720 – servicii de intermediere in asigurari, servicii de consultanta in domeniile asigurarii si garantiilor 
pentru pensii, alte servicii auxiliare referitoare la asigurari si garantiile pentru pensii. 
 
 
 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se 
propune ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care 
urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGA 
ordinara si extraordinara) data de 11 mai 2007. 
 
In cazul în care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta,  adunarea 
generala (ordinara si extraordinara) va avea loc în data de 26.04.2007 orele 14,00 respectiv 16,00 la 
adresa mentionata pentru prima convocare. 
 
Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul Bancii Transilvania S.A. si al 
sucursalelor/agentiilor sale din tara. 
 
Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul bancii sau al 
sucursalelor sale pâna la data de 23.04.2007, un exemplar va fi înmânat reprezentantului, cel de-al 
treilea exemplar ramânând la actionar. 
 
Materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate la sediul bancii din Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 
8, începând cu data de 21 martie 2007 sau pe pagina de web a bancii (www.bancatransilvania.ro). 
 
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul bancii sau la tel.0264/407.150 interior 1289, între orele 
9,00 – 17,00. 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 
 
PRESEDINTE, 
 
Horia CIORCILA 
 


