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INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI  14 Aprilie 2009 
 

Nu poate fi distribuit direct sau indirect în Statele Unite, Canada, Japonia sau Australia sau orice 
altă jurisdicţie în care distribuţia, publicarea sau difuzarea sa ar fi ilegale. 

 
 

Erste Group lansează oferta de capital 
participativ 
 
Erste Group AG (Erste Group) a anunţat astăzi lansarea Ofertei Combinate de Capital Participativ cu o 
valoare nominală cumulată de până la 2,7 miliarde Euro. Oferta combinată constă dintr-o Ofertă de 
Drepturi şi o Ofertă Publică. Preţul de emisiune al Certificatelor de Participare la Capital este de 1.000 
Euro fiecare, echivalentul a 100% din valoarea lor nominală. Capitalul Participativ nu conferă drepturi de 
vot, este nedilutiv, necumulativ şi neconvertibil, şi are acelasi rang ( pari passu) cu acţiunile obişnuite. 
 
Un rezumat al ofertei este prezentat în cele ce urmează; detalii complete pot fi găsite în Prospectul 
disponibil gratuit în format tipărit din 14.04.2009 la sediul central al Erste Group (Graben 21, 1010 Viena, 
Austria) şi în format electronic pe pagina de internet a Erste Group (www.erstegroup.com). 
 
Oferta de Drepturi: 
• Acţionarii existenţi au dreptul de a subscrie Certificate de Participare la Capital până la o valoare 

nominală cumulată de 2,7 miliarde de Euro, la un preţ egal cu preţul de emitere şi în raport de un 
Certificat de Participare la Capital pentru fiecare 118 acţiuni existente deţinute la data de 14 aprilie 
2009 (data de referinta).   

 
Oferta Publică: 
• Certificatele de Participare la Capital pentru care nu sunt exercitate Drepturile de Subscriere vor fi 

oferite spre vânzare investitorilor retail şi instituţionali din Republica Austria, Germania, Republica 
Cehă, România şi Slovacia, precum şi unor investitori instituţionali din anumite alte ţări.   

 
Planificarea ofertei: 
• Perioada de Subscriere atât pentru Drepturile de Subscriere, cât şi pentru Oferta Publică se va 

derula între 15 aprilie 2009 (inclusiv) şi 29 Aprilie 2009 (inclusiv).   
• Certificatele de Participare la Capital vor fi emise în jurul datei de 13 mai 2009. 
 
Certificatele de participare la capital: 
• Certificatele de Participare la Capital vor fi emise la valoarea nominală de 1.000 Euro fiecare. 
• Certificatele de Participare la Capital sunt perpetue şi nu au o dată finală de maturitate.   
• Certificatele de Participare la Capital participă la pierderile Emitentului pro-rata cu capitalul social 

până la întreaga lor valoare nominală în cazul unei reduceri a capitalului social. 
• Certificatele de Participare la Capital au dreptul de a participa în procedurile de lichidare, in aceeasi 

masura (pari passu) cu Capitalul Paritar (inclusiv capital social). 
• Certificatele de Participare la Capital nu vor fi listate la bursă. 
 



 
 

Erste Group este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est. Cei peste 53.000 de angajaţi ai săi 
deservesc 17,2 milioane clienţi, în peste 3.000 sucursale din opt ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia, 
Ucraina). La data de 31 decembrie 2008, totalul activelor deţinute de Erste Group era de 201,4 miliarde euro, profitul net de 859,6 milione euro, 
iar rentabilitatea capitalului angajat de 57,2%. 
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Dividende 
 
În funcţie de limitările descrise mai jos (şi după cum sunt descrise în Prospect), dividendele aferente 
Certificatelor de Participare la Capital se plătesc anual după cum urmează: 
 

• de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2014 la o rată de 8.0% pe an; 
• de la 1 ianuarie 2015 la 31 decembrie 2015 la o rată de 8,5% pe an; 
• de la 1 ianuarie 2016 la 31 decembrie 2016 la o rată de 9,0% pe an; 
• de la 1 ianuarie 2017 la 31 decembrie 2017 la o rată de 9,75% pe an; şi 
• pentru anii financiari ce vor urma după 1 ianuarie 2018, ratele dividendelor cresc cu 1% pe an în 

fiecare an, fiind supuse unei limitări de EURIBOR-12 luni plus 10% pe an.  
 

Dividendele vor fi plătite dacă sunt acoperite de profitul anual după alocarea rezervelor pentru anul fiscal 
anterior, după cum este menţionat în declaraţiile financiare individuale (neconsolidate) ale Erste Group 
Bank AG şi dacă s-a luat o decizie în acest sens de către Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor. Cu 
toate acestea, Emitentul nu are obligaţia de a plăti dividende pentru Certificatele de Participare la 
Capital, mai puţin când se efectuează plata dividendelor pentru acţiunile ordinare ale Emitentului. Dacă 
nu există dividende plătibile pentru Certificatele de Participare la Capital din cauza lipsei unor profituri 
anuale suficiente din anul fiscal anterior, acestea nu vor fi plătite ulterior. Dacă nu se vor plăti dividende, 
deşi profitul anual pentru anul fiscal anterior ar permite acest lucru (şi presupunând că nu există obligaţii 
statutare sau instrucţiuni de la un organism de supraveghere ca să se reţină astfel de profituri anuale), 
plata acestor dividende se va face, cumulat, la rambursare.  
 
Rambursare: 
Certificatele de Participare la Capital sunt perpetue, iar investitorii nu au drepturi ordinare sau 
extraordinare de răscumpărare. Răscumpărarea Certificatelor de Participare la Capital necesită o 
decizie a Adunării Generale Anuale a Acţionarilor Erste Group. Suma de rambursare va fi de 100% din 
valoarea nominală, cu condiţia ca valoarea Erste Group să fi crescut corespunzător. Suma de rambursat 
creşte la 150% începând din anul 2020 (cu condiţia ca valoarea companiei să crească corespunzător). 
 
Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina noastră web, la www.erstegroup.com/investorrelations  
 
 
Reponsabilitate legala: 
 
Prezentul anunţ nu constituie o ofertă pentru titluri de valoare, şi nici o solicitare pentru o ofertă de titluri 
de valoare. Un prospect (Prospectul) care a fost aprobat de Autoritatea Austriacă pentru Piaţa de Capital 
a fost publicat pe 14 Aprilie 2009. Persoanele interesate pot obţine gratuit un exemplar al Prospectului la 
Erste Group Bank AG, Graben 21, A-1010 Viena (Kassessaal, Biroul de informaţii) în timpul programului 
de funcţionare, sau de pe pagina de Internet a Grupului (www.erstegroup.com). În legătură cu oferta de 
Certificate de Participare la Capital a Erste Group Bank AG, doar informaţia inclusă în Prospect este 
opozabilă. Acest anunţ nu poate fi publicat sau distribuit în Statele Unite, Canada, Japonia sau Australia 
sau orice altă jurisdicţie în care distribuţia, publicarea sau difuzarea sa ar fi ilegale. Certificatele de 
Participare la Capital şi Drepturile de Subscriere nu au fost şi nici nu vor fi înregistrate sub Legea 
Valorilor Mobiliare din 1933 din Statele Unite, în varianta amendată („Legea Valorilor Mobiliare”), şi nu 
pot fi oferite sau vândute în Statele Unite în lipsa înregistrării sau ca excepţie de la înregistrarea conform 
Legii Acţiunilor. În Statele Unite nu se va face nicio ofertă pentru Certificate de Participare la Capital sau 
pentru Drepturile de Subscriere. 
 



 
 

Erste Group este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est. Cei peste 53.000 de angajaţi ai săi 
deservesc 17,2 milioane clienţi, în peste 3.000 sucursale din opt ţări (Austria, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Croaţia, Serbia, 
Ucraina). La data de 31 decembrie 2008, totalul activelor deţinute de Erste Group era de 201,4 miliarde euro, profitul net de 859,6 milione euro, 
iar rentabilitatea capitalului angajat de 57,2%. 

Page 3/3 

 
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: 
Erste Group, Relaţii cu Investitorii, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, Fax: +43 (0) 5 0100 9 13112 
 
Gabriele Werzer,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 11286,  E-mail: gabriele.werzer@erstegroup.com 
Thomas Sommerauer,  Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 17326,  E-mail: thomas.sommerauer@erstegroup.com 
Peter Makray,   Tel. +43 (0) 5 0100 Ext. 16878,  E-mail: peter.makray@erstegroup.com 
 
Puteţi descărca acest text şi de pe pagina noastră oficială, accesând http://www.erstegroup.com/investorrelations la secţiunea ştiri. 
 


