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ESTE INTERZISĂ DISTRIBUIREA, DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, CĂTRE SAU 
PE TERITORIUL STATELOR UNITE, AUSTRALIEI, CANADEI SAU JAPONIEI. 
 
 
 
Comunicat ad hoc        Viena, 16 noiembrie 2009 
 
 

Majorarea de capital a Erste Group – datorită cererii 
puternice, perioada ofertei se încheie mai devreme 
 

• Interes puternic al investitorilor pentru Oferta Combinată a Erste Group 

• Aproximativ 62% din noile acţiuni au fost subscrise în Oferta de Drepturi (inclusiv acţiunile subscrise 
de către Criteria CaixaCorp S.A.) 

• Restul de aproximativ 38% din noile acţiuni vor fi plasate în Oferta Globală 

• Perioada Ofertei se va încheia mai devreme 

 

Erste Group Bank AG (“Erste Group”) anunţă că perioada ofertei pentru noile acţiuni, în condiţiile Ofertei 
Combinate de până la 60 milioane de noi acţiuni anunţată la data de 29 octombrie 2009, se va încheia astăzi, cu o 
zi mai devreme de data programată iniţial.  
 
Ca urmare a cererii puternice, au fost primite de la deţinătorii drepturilor de subscriere subscrieri valide pentru 
aproximativ 37 milioane de noi acţiuni, reprezentând in jur de 62% din numărul total de noi acţiuni oferite în Oferta 
Combinată.  
 
Restul de aproximativ 23 milioane de noi acţiuni (reprezentând in jur de 38% din Oferta Combinată totală) vor fi 
plasate separat, ca parte a Ofertei Globale.  
 
În special, registrul investitorilor de retail pentru Oferta Publică din Austria, Republica Cehă şi România se va 
închide astăzi la ora 5:30pm, ora Europei Centrale, iar registrul investitorilor instituţionali pentru Oferta Globală, la 
ora 9:00pm, ora Europei Centrale.  
 
 
Acest document nu constituie o ofertă de valori mobiliare, o invitaţie cu privire la o ofertă de valori mobiliare sau o activitate de 
marketing ori de vânzare de valori mobiliare. Este interzisă folosirea prezentului document în scopul unei astfel de oferte sau 
activităţi de marketing. Oferta de valori mobiliare a Erste Group Bank AG este făcută în mod exclusiv prin intermediul şi pe baza 
unui prospect publicat, întocmit în conformitate cu prevederile Legii austriece privind piaţa de capital, prospect care este pus la 
dispoziţie în mod gratuit la Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Viena, Austria, în timpul programului normal de lucru. 
Aceste materiale nu sunt emise în Statele Unite ale Americii şi nu pot fi distribuite către persoane din SUA sau către publicaţii 
de largă circulaţie din Statele Unite. Aceste materiale nu constituie o ofertă de vânzare de valori mobiliare în Statele Unite. Nu 
se va face nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite. Valorile mobiliare nu au fost înregistrate conform Legii 
Valorilor Mobiliare din 1933 a Statelor Unite, cu modificările ulterioare („Legea Valorilor Mobiliare“) şi nu pot fi vândute în Statele 
Unite în absenţa acestei înregistrări sau prin derogare de la obligaţia înregistrării conform Legii Valorilor Mobiliare. 
Acest comunicat este destinat exclusiv (i) persoanelor aflate în afara Regatului Unit sau (ii) persoanelor cu experienţă 
profesională în ceea ce priveşte investiţiile reglementate de articolul 19(5) din Ordinul din 2005 referitor la Legea din 2002 
privind Serviciile şi Pieţele Financiare (Promovare Financiară) („Ordinul“) şi (iii) entităţilor cu valoare netă ridicată, precum şi 
altor persoane cărora le poate fi comunicat în mod legal, conform articolului 49(2) din Ordin (toate aceste persoane fiind 
denumite „persoane vizate“). Orice investiţie la care se referă prezentul comunicat va fi disponibilă numai persoanelor vizate şi 
realizată doar de persoanele vizate. Se recomandă oricărei persoane care nu este o persoană vizată să nu ţină seama şi să nu 
întreprindă demersuri în baza prezentului document sau a oricărei părţi din conţinutul acestuia. 
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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. 
 



 

 
NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED 
STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN 
 
 
Ad hoc release       Vienna, 16 November 2009 
 
 
Erste Group capital increase – strong demand leads to early closing of 
offer period 
 
 

 Strong investor interest in the Erste Group Combined Offering  

 Approximately 62% of new shares subscribed for in the Rights Offering 
(including shares subscribed for by Criteria CaixaCorp S.A.) 

 Remaining approximately 38% of new shares to be placed in the Global Offering  

 Offer Period to end early  

Erste Group Bank AG (“Erste Group”) announces that the offer period for the new shares 
under the terms of the Combined Offering of up to 60 million new shares announced on 
29 October 2009 will end today, one day earlier than originally planned. 
 
As a result of strong demand, valid subscriptions from subscription rights holders have 
been received for around 37 million new shares, representing approx 62% of the total 
number of new shares offered in the Combined Offering.  
 
The remaining around 23 million new shares (representing approx 38% of the total 
Combined Offering) will be placed as part of the Global Offering.  
 
Specifically, the retail book for the Public Offering in Austria, the Czech Republic and 
Romania shall close at 5:30pm CET today and the institutional book for the Global 
Offering at 9:00pm CET.  
  
 
 
This document does not constitute an offer of securities, nor a solicitation for an offer of securities nor marketing or 
sales activity for such securities. This document must not be used for such an offer or such marketing activities. The 
offer of securities of Erste Group Bank AG is being made solely by means and on the basis of the published prospectus 
prepared in accordance with the provisions of the Austrian Capital Markets Act, which is available free of charge at 
Erste Group Bank AG, Graben 21, 1010 Vienna, Austria, during usual business hours. 
These materials are not being issued in the United States of America and should not be distributed to U.S. persons or 
publications with a general circulation in the United States. These materials are not an offer for sale of the securities in 
the United States. No public offering of the securities will be made in the United States. The securities have not been 
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be sold in the United 
States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. 
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This communication is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have 
professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and 
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to 
whom it may  lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being 
referred to as “relevant persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to 
and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this 
document or any of its contents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information, please contact: 
Erste Group, Investor Relations, 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
 
This release is also available on our website at http://www.erstegroup.com/investorrelations  in the news section. 
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