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Erste Group Bank AG 
Cerere pentru achiziţia de certificate de participare la capital în valoare de până la 

2.700.000.000 euro  

Potrivit punctului 8.1 al Actului Constitutiv al Erste Group Bank AG („Societatea“), Societatea este 
autorizata sa atragă capital de participaţie. Conform deciziei Adunării Generale a Societăţii din data de 
2 decembrie 2008, în decurs de maxim cinci ani de la data adoptării deciziei, Consiliul de 
Administraţie al Societăţii este autorizat să atragă - cu acordul Consiliului de Supraveghere - capital 
de participaţie conform art. 23 paragraf 4 din Legea Bancară (in limba germana: Bankwesengesetz), 
fără obligaţia de plată cumulativă a dividendelor, în valoare totală de până la 2.700.000.000 euro prin 
emisiunea de certificate de participare la capital cu respectarea dreptului de subscriere al acţionarilor 
Societăţii. Condiţiile certificatelor de participare la capital şi ale emisiunii sunt stabilite de Consiliul de 
Administraţie al Societăţii, cu acordul Consiliului de Supraveghere al Societăţii. Certificatele de 
participare la capital pot fi emise în mai multe tranşe, unele fiind titluri la purtător, iar altele nominative.  

In temeiul autorizării acordate la data de 2 decembrie 2008 de către Adunarea Generala a Societăţii, 
Consiliul de Administraţie al Societăţii la data de 25 februarie 2009 a decis cu acordul Consiliului de 
Supraveghere din 26 februarie 2009 să emită certificate de participare la capital la purtător (fără drept 
de vot), cu o valoare nominală de 1.000 euro fiecare şi având valoarea nominală totală de maxim 
2.700.000.000 euro, respectând dreptul de subscriere al acţionariatului Societăţii. Certificatele de 
participare la capital sunt emise pentru anii fiscali începând cu 1 ianuarie 2009, fără obligaţia de plată 
cumulativă a dividendelor, plata dividendelor depinzând de profitul anual al Societăţii din anul 
precedent şi sunt prevăzute cu numărul ISIN AT0000A0D4T3.  

Societatea oferă acţionarilor existenţi în perioada de subscriere, la preţul de emisiune, certificate de 
participare la capital în raport de 118 acţiuni pentru 1 certificat de participare la capital, cu valoarea 
nominală de 1.000 euro. Certificatele de participare la capital în valoare nominală totală de 
1.000.000.000 euro, in legătura cu care exista drepturi de subscriere, au fost achiziţionate de 
Republica Austria la data de 10 martie 2009, după ce anumiţi acţionari au renunţat la dreptul lor de 
subscriere, certificatele nemaifiind disponibile pentru cumpărare în cadrul ofertei de subscriere. 
Certificatele de participare la capital de până la 1.700.000.000 euro, pentru care nu se exercită dreptul 
de subscriere în cadrul ofertei de subscriere sunt oferite în cadrul unei oferte publice, care începe la 
data de 15 aprilie 2009 (inclusiv) şi care se încheie la data de 29 aprilie 2009 (inclusiv), investitorilor 
privaţi şi instituţionali din Republica Austria, Republica Cehă, Germania, România şi Republica 
Slovacă precum şi investitorilor din alte state, in contextul unui plasament privat (“Oferta Publică”). 
Preţul de emisiune trebuie achitat până la data de 13 mai 2009. 

Acţionarii Erste Group Bank AG sunt invitaţi să îşi exercite dreptul lor de subscriere în perioada 
cuprinsă între  

15 aprilie 2009 (inclusiv) şi 29 aprilie 2009 (inclusiv)  

în cadrul 

Erste Group Bank AG,  

Graben 21, A-1010 Viena, 
(„Locul de subscriere“) 
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precum şi la oricare alta instituţie de credit austriaca, în timpul programului normal de lucru. După 
expirarea acestui termen, noile certificate de participare la capital nu se mai pot achiziţiona. 

Dat fiind raportul de subscriere de 118 acţiuni pentru 1 certificat de participare la capital cu o valoare 
nominală de 1.000 euro, se poate achiziţiona pentru respectivele 118 acţiuni un certificat de 
participare la capital cu o valoare nominală de 1.000 euro în schimbul plăţii în numerar a preţului de 
emisiune. Pentru subscrierea de certificate de participare la capital se pot percepe comisioane 
bancare uzuale. În cadrul ofertei de subscriere, dreptul de subscriere poate fi exercitat doar pentru 
multipli de 118 acţiuni existente, fracţiunile ne fiind luate in considerare.  

Pentru exercitarea dreptului de subscriere este relevant soldul depozitului acţiunilor la data de 14 
aprilie 2009, ora 24:00. 

Exercitarea dreptului de subscriere se realizează prin prezentarea certificatului constatator de acţiuni 
(cupon nr. 21) la locul de subscriere. Titularii drepturilor de subscriere pentru care depozitarul este 
membru al Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft sau al altei instituţii de credit membra a 
Euroclear Bank S.A./N.V. sau Clearstream Banking S.A. sau a UNIVYC, îşi pot exercita dreptul de 
subscriere numai acordând instrucţiuni respectivului depozitar sau instituţiei de credit să subscrie în 
numele lor certificate de participare la capital. Investitorii care deţin dreptul de subscriere prin 
Depozitarul Central S.A. pot să îşi exercite dreptul de subscriere numai prin acordarea de instrucţiuni 
intermediarului lor financiar (depozitar/broker), care acţionează in calitate de depozitar al acţiunilor si 
care intermediază drepturile de subscriere. Certificatele de participare la capital sunt oferite la preţul 
de emisiune care corespunde 100% valorii nominale a certificatelor de participare la capital de 1.000 
euro fiecare. 

Exercitarea drepturilor de subscriere de către beneficiari este irevocabilă şi nu poate fi declarată nula, 
modificată, anulată sau revocată. 

De la începutul termenului de achiziţie şi de subscriere la data de 15 aprilie 2009, acţiunile Societăţii 
sunt administrate “ex drept de subscriere”. Drepturile de subscriere sunt transferabile şi sunt 
prevăzute cu numărul ISIN AT0000A0D899. Tranzacţionarea la bursa a drepturilor de subscriere nu a 
fost solicitată. Titularul care nu îşi exercita dreptul de subscriere înăuntrul termenului de subscriere 
decade din drept fără despăgubire. 

Rămâne rezervat dreptul de a prelungi în orice moment şi fără motivare termenul de subscriere sau 
de a reduce oferta de subscriere. În cazul încetării ofertei de subscriere înăuntrul termenului de 
subscriere, dreptul de subscriere exercitat se anulează iar plăţile realizate in legătura cu preţul de 
emisiune sunt returnate fără dobânda titularilor drepturilor de subscriere. O prelungire a termenului de 
subscriere sau o reducere a ofertei de subscriere va fi făcuta publica neîntârziat prin mijloacele 
electronice şi în monitorul oficial al publicaţiei Wiener Zeitung.  

Certificatele de participare la capital şi drepturile de subscriere nu sunt înregistrate conform Legii 
Valorilor Mobiliare din SUA din1933 şi nici nu sunt înregistrate la alte autorităţi de supraveghere a 
valorilor mobiliare din SUA.  

Această cerere de subscriere nu este o ofertă publică privind certificatele de participare la 
capital ale Erste Group Bank AG. Un prospect pentru oferta publică va fi pus la dispoziţie şi va 
fi prezentat pe data de 14 aprilie 2009 la sediul Erste Group Bank AG, precum şi la locul de 
subscriere (Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft). Notificarea în monitorul oficial 
al publicaţiei Wiener Zeitung se va realiza la data de 14 aprilie 2009. Orice ofertă de subscriere 
emisă sau primită înainte de 15 aprilie 2009 va fi respinsă de către Erste Group Bank AG [şi de 
bănci].  

Copii tipărite ale prospectului se pot obţine gratuit la sediul Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 
Viena (la casierie, la biroul de informaţii). 

Viena, 14 aprilie 2009 


