
 
 

 
INFORMAŢII PENTRU INVESTITORI 
  

 
Viena, 29 octombrie 2009 

 
ESTE INTERZISĂ DISTRIBUIREA, DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, CĂTRE SAU PE TERITORIUL 
STATELOR UNITE, AUSTRALIEI, CANADEI SAU JAPONIEI. 

 
Erste Group anunţă lansarea unei emisiuni de drepturi  
de până la 60 de milioane de noi acţiuni 
 
Erste Group Bank AG va lansa la data de 2 noiembrie 2009 o majorare de capital cu până la 
60 de milioane de noi acţiuni, în vederea creşterii în continuare a indicilor săi de capital şi a 
îmbunătăţirii structurii capitalului. În cazul în care sunt emise toate aceste noi acţiuni, 
veniturile brute obţinute din ofertă vor fi de 1,65 miliarde EUR, luându-se în considerare un 
preţ preconizat al ofertei de 27,50 EUR (calcul pro forma pe baza preţului de închidere de la 
Bursa de Valori din Viena din data de 29 octombrie 2009). 

 
În urma acestei tranzacţii, baza de capital a Erste Group Bank se va consolida, capitalul 
total al acesteia (incluzând participaţiile minoritare şi capitalul de participare) înregistrând o 
majorare de la 14,1 miliarde EUR1 la 15,7 miliarde EUR. Pe bază pro forma, indicele de 
bază de rang 1 (core tier-1 ratio)2 va creşte de la nivelul actual de 6,5% la 7,8%, şi indicele 
de rang 1 (tier-1 ratio)2 va creşte de la nivelul actual de 7,4% la 8,8%.  
 
La momentul actual, Grupul Erste nu are în vedere răscumpărarea capitalului de participare 
emis în martie/mai 2009 către Republica Austria (1,2 miliarde EUR) şi către investitorii 
privaţi (0,5 miliarde EUR). Capitalul de participare constituie capital de bază de rang 1 (core 
tier-1 capital) şi este purtătorul unui dividend necumulativ de 8%. Prin această ofertă, Grupul 
Erste intenţionează să înlocuiască emisiunea de capital hibrid către Republica Austria, 
planificată anterior, cu o emisiune de acţiuni ordinare. 
 
Preţul final aferent subscrierii şi ofertei va fi stabilit după încheierea perioadei de ofertă şi 
după îndeplinirea unei proceduri de tip book-building, care să reflecte preţul de piaţa la data 
respectivă (“la valoarea de piaţă”) (at market).  
 
"Două aspecte au fost decisive pentru realizarea majorării de capital în acest moment. Pe 
de o parte, rezultatele noastre trimestriale indică în mod clar faptul că modelul nostru de 
afaceri de bancă axată pe servicii de retail/IMM s-a dovedit a fi de succes chiar şi într-un 
mediu economic dificil şi faptul că, pentru noi, regiunea Europei Centrale şi de Est rămâne o 
piaţă de dezvoltare interesantă. Pe de altă parte, dorim să majorăm indicele capitalului 
nostru de bază (core capital ratio) şi să îmbunătăţim per ansamblu calitatea bazei de 
capital”, a explicat Andreas Treichl, CEO al Erste Group. “Toate veniturile rezultate din 
ofertă vor fi folosite pentru majorarea capitalului de bază şi nu pentru răscumpărarea 
capitalului de participare, emis către Republica Austria şi investitorii privaţi. Fiind o bancă 
bine capitalizată, intenţionăm să ne concentrăm în continuare asupra implementării 
strategiei noastre de retail în Europa Centrală şi de Est şi asupra realizării potenţialului 
nostru de dezvoltare”, a spus Treichl în încheiere.  

                                                      
1 La data de 30 septembrie 2009 
2 La data de 30 septembrie 2009: pe baza riscului de credit, riscului de piaţă şi a riscului operaţional.  



  
Criteria CaixaCorp S.A., care deţine la momentul actual o participaţie de 5,1% în cadrul 
Erste Group Bank, a informat Erste Group Bank cu privire la intenţia sa de a-şi exercita 
toate drepturile de subscriere pentru noile acţiuni precum şi de a achiziţiona şi exercita toate 
drepturile de subscriere ale Erste Stiftungs. 
 
Detalii privind majorarea de capital 
La data de 29 octombrie 2009, Directoratul Erste Group Bank AG a decis, cu aprobarea 
Consiliului de Supraveghere, să majoreze capitalul social prin emiterea unui număr de 
maxim 60 de milioane de noi acţiuni. Majorarea de capital va fi o emisiune de drepturi “la 
valoarea de piaţă” (at market), cu drepturi de subscriere pentru acţionarii existenţi la raportul 
de 3 acţiuni noi pentru fiecare 16 acţiuni vechi deţinute. Preţul maxim al ofertei va fi de 32 
EUR per acţiune. Noile acţiuni vor fi purtătoare de drepturi depline cu privire la dividende 
începând cu data de 1 ianuarie 2009. 
 
Prospectul privind oferta de drepturi şi oferta globală a fost depus la Autoritatea Pieţelor 
Financiare din Austria. Se aşteaptă aprobarea prospectului vineri, 30 octombrie 2009. 
 
Data de înregistrare a drepturilor de subscriere pentru noile acţiuni este 30 octombrie 2009. 
Perioada de ofertă şi procedura de “bookbuilding” pentru oferta globală vor începe la data de 
2 noiembrie 2009 şi se vor încheia la data de 17 noiembrie 2009. Drepturile de subscriere 
pentru noile acţiuni se pot exercita de la data de 2 noiembrie 2009 până la data de 16 
noiembrie 2009 inclusiv. Drepturilor de subscriere nu vor fi tranzacţionate. 
 
Majorarea de capital se va face sub forma unei oferte publice organizate în Austria, 
Republica Cehă şi România şi adresată investitorilor instituţionali şi investitorilor de retail, 
precum şi sub forma unui plasament privat internaţional către investitori instituţionali din 
anumite alte jurisdicţii. Investitorilor de retail din Austria, Republica Cehă şi România care 
depun ordinele de cumpărare pentru noile acţiuni la Erste Bank der oesterreichischen 
Sparkassen AG, la băncile de economii din Austria (österreichische Sparkassen), la ecetra 
Central European e-Finance AG (brokerjet.at), Česká spořitelna, brokerjet České spořitelny 
(brokerjet.cz) sau BCR, li se va garanta o alocare preferenţială a unui număr de maxim 700 
de noi acţiuni , sub condiţia ca acestea să rămână disponibile după exercitarea drepturilor de 
subscriere. 
 
Preţul final al ofertei pentru noile acţiuni va fi stabilit după ce perioada de ofertă se va încheia 
la data de 17 noiembrie 2009. Se anticipează că prima zi de tranzacţionare a noilor acţiuni la 
Bursele din Viena, Praga şi Bucureşti va fi data de 19 noiembrie 2009.  
 
"Prin această tranzacţie, invităm atât investitorii de retail cât şi investitorii instituţionali interni 
să ia parte la succesul pe termen lung al afacerii noastre”, a declarat Martin Wimmer, CFO 
al Erste Group. “Erste Group deserveşte aproximativ 17,5 milioane de clienţi şi este unul 
dintre cei mai importanţi furnizori de servicii financiare din Europa Centrală şi de Est. Deşi 
statele din această regiune se confruntă la momentul actual cu diverse probleme de natură 
macro-economică, mai devreme sau mai târziu regiunea îşi va reveni, asigurând 
dezvoltarea pe termen lung a întreprinderilor reziliente din această regiune”, a declarat Dl. 
Wimmer.  
 
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. În cazul în care o ofertă publică va fi făcută, un prospect va fi 
depus şi publicat în conformitate cu Legea austriacă privind pieţele de capital (“Kapitalmarktgesetz”), şi apoi 
notificat către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din România, împreuna cu orice alte documente necesare. 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare din România nu va mai aproba ori iniţia nici o procedură referitoare la 
aprobarea prospectului. 

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.“ 

 
 

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. 
 



 
 

INVESTOR INFORMATION 
Vienna, 29 October 2009 

 
NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, 
AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN 

 
Erste Group announces the launch of a rights issue 
of up to 60 million new shares 
 
Erste Group Bank AG will launch a capital increase of up to 60 million new shares on 
November 2, 2009 in order to further increase its capital ratios and improve its capital 
structure. If all of the new shares are issued, the gross proceeds of the offering will be EUR 
1.65 billion, based on an assumed offer price of EUR 27.50 (pro forma calculation based on 
the closing price on the Vienna Stock Exchange on 29 October 2009).  
 
As a result of the transaction, Erste Group Bank's capital base would be strengthened, with 
its total equity (including minority interests and participation capital) increasing from EUR 
14.1 billion1 to EUR 15.7 billion. On a pro forma basis, this would increase the core tier-1 
ratio2 from the current 6.5% to 7.8% and the tier-1 ratio2 from 7.4% to 8.8%. 
 
Erste Group currently has no plans to repay the participation capital which was issued to the 
Republic of Austria (€1.2 billion) and to private investors (€0.5 billion) in March/May 2009. 
The participation capital is core tier-1 capital and pays an 8% non-cumulative dividend. With 
the offering, Erste Group intends to substitute the previously planned issuance of hybrid 
capital to the Republic of Austria with common equity. 
 
The final subscription and offer price will be determined after the end of the offering period 
and after a book-building procedure reflecting the then-current market price ("at market") 
has been carried out.  
 
"Two considerations were decisive for us to carry out the capital increase at this point in 
time. On the one hand, our quarterly results show clearly that our business model as a 
retail/SME bank has proven to be successful even in a challenging economic environment 
and that the Central and Eastern Europe region remains an interesting growth market for us. 
On the other hand, we would like to increase our core capital ratio and to improve the overall 
quality of our capital base", explained Andreas Treichl, the CEO of Erste Group. "The entire 
proceeds from the offering will be used to increase the core capital and will not be used to 
repay the participation capital which was issued to the Republic of Austria and to private 
investors. As a well capitalised bank, we intend to remain fully focused on the 
implementation of our retail strategy in Central and Eastern Europe and on realising our 
growth potential", Treichl concluded. 
 
Criteria CaixaCorp, S.A., which currently holds a 5.1% stake in Erste Group Bank, has 
indicated to Erste Group Bank that it intends to exercise all of its own subscription rights for 
the new shares and to acquire and exercise all of Erste Stiftung’s subscription rights. 
 
Details of the capital increase 
The management board of Erste Group Bank AG, with the approval of its supervisory board, 
resolved on 29 October 2009 to increase the share capital by issuing up to 60 million new 
                                                      
1 As of 30 September 2009 
2 As of 30 September 2009: Based on credit, market and operational risk.  



shares. The capital increase will be an ‘at market’ rights issue with subscription rights for 
existing shareholders at a ratio of 3 new shares for each 16 shares held. The maximum offer 
price will be €32 per share. The new shares will have a full dividend entitlement as of 1 
January 2009. 
 
The prospectus for the rights offering and the global offering has been filed with the Austrian 
Financial Markets Authority. The approval of the prospectus is expected on Friday, 30 
October 2009. 
 
The record date for the subscription rights for the new shares is 30 October 2009. The offer 
period and the "bookbuilding" for the global offering will run from 2 November 2009 to 17 
November 2009. The subscription rights for the new shares can be exercised from 2 
November 2009 until and including 16 November 2009. There will be no trading of the 
subscription rights. 
 
The capital increase will take the form of a public offering in Austria, the Czech Republic and 
Romania to institutional investors and retail investors, and an international private placement 
to institutional investors in certain other jurisdictions. Austrian, Czech and Romanian retail 
investors who place their purchase orders for new shares with Erste Bank der 
oesterreichischen Sparkassen AG, the Austrian savings banks (österreichische Sparkassen), 
ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at), Česká spořitelna, brokerjet České 
spořitelny (brokerjet.cz) or BCR will be guaranteed a preferential allocation of up to 700 new 
shares, subject to the availability of new shares after the exercise of the subscription rights. 
 
The final offer price for the new shares will be determined after the offering period ends on 
17 November 2009. The first day of trading in the new shares at the Vienna, Prague and 
Bucharest Stock Exchanges is expected to be 19 November 2009.  
 
"With this transaction we invite both domestic retail and institutional investors to participate 
in the long-term success of our business", said Manfred Wimmer, CFO of Erste Group. 
"Erste Group serves approximately 17.5 million customers and is one of the leading financial 
services providers in Central and Eastern Europe. Even though the countries in this region 
are currently struggling with various macro-economic problems, the region will recover 
sooner or later, ensuring long-term growth by resilient enterprises from this region", Mr. 
Wimmer stated. 
 
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. 
If a public offer is made, a prospectus will be filed and published in accordance with the Austrian Capital Market 
Act (“Kapitalmarktgesetz"). 

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. 

 
 


