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 Viena, 29 aprilie 2009 
 
 
Distribuţia către sau în interiorul SUA, Canadei, Japoniei sau Australiei este interzisă. 
 
 
Erste Group plaseaza cu succes capital participativ la investitori privaţi si 
instituţionali 
  
 540 mil. euro plasate la investitori 
 Rentabilitatea capitalului participativ se va ridica la 8,0% pe an *) 
 Fără limitare în plata dividendelor pentru acţiunile ordinare Erste Group  

 
 
În cadrul Perioadei de Subscriere şi a Perioadei de Ofertare intre 15-29 aprilie, au fost plasate 
certificate de capital participativ in valoare nominală de EUR 540 mil către investitori privaţi şi 
instituţionali. 
 
Astfel, a fost depăşit obiectivul Erste Group Bank AG de a plasa cel puţin EUR 400 mil. capital 
participativ către investitori privaţi şi instituţionali. Conform acordului de bază încheiat cu Republica 
Austria, dividendul capitalului participativ va fi de 8,0% p.a.*), iar Erste Group nu va fi supusă nici 
unei limitări privind plata dividendelor pentru acţiunile ordinare in următorii ani fiscali. 
 
Republica Austria a subscris deja în martie 2009 certificate de capital participativ în valoare 
nominala de EUR 1,0 mld. şi, conform acordului de bază, va mai subscrie certificate de participare 
suplimentare. 
 
În total, capitalul participativ va atinge un volum de aproximativ EUR 1,75 mld. 
 
Ulterior, Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, societate deţinută în proporţie de 100% 
de Erste Group, plănuieşte emisiunea de capital hibrid, circa EUR 1 mld., către Republica Austria. 
 
După cum a fost anunţat, la nivelul consolidat al Erste Group, volumul total al capitalului 
participativ şi al celui hibrid se va ridica la EUR 2,7 mld. 
 
 
Acest comunicat nu reprezintă o ofertă de titluri de valoare, nici o cerere de ofertă de titluri de valoare. Un 
prospect aprobat de comisia austriacă de supraveghere a pieţii financiare („Prospectul”) a fost publicat pe 14 
aprilie 2009. Cei interesaţi pot obţine un exemplar gratuit al Prospectului de la Erste Group Bank AG, 
Graben 21, A-1010 Viena (Casierie, Biroul de informaţii), în timpul orarului de lucru, sau de pe pagina de 
internet a Erste Group (www.erstegroup.com). Certificatele de participare au fost deja plasate. Este interzisă 
publicarea sau distribuirea acestui mesaj în Statele Unite ale Americii, în Canada, Japonia sau Australia. 
Certificatele de participaţiune şi drepturile de subscriere nu au fost şi nu sunt înregistrate conform United 
States Securities Act of 1933 în varianta aflată în vigoare ("Legea privind titlurile de valoare aflată vigoare in 
SUA ") şi nu pot fi ofertate sau vândute în Statele Unite ale Americii fără o asemenea înregistrare sau fără 
eliberarea de obligaţia de înregistrare conform Legii privind titlurile de valoare aflată in vigoare în SUA.    

                                                 
*) Dividende de 8% p.a. pentru anii fiscali 2009 - 2014, iar pentru anul fiscal 2015 şi pentru anii următori, o creştere 
gradată până la maxim EURIBOR la 12 luni plus 10% p.a.    
Distribuirea dividendelor trebuie să fie acoperită de profitul anual al Erste Group Bank AG, motiv pentru care este posibil 
ca aceasta să nu se efectueze. 
 


