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Este interzisă distribuirea, DIRECTĂ SAU INDIRECTĂ, CĂTRE SAU PE teritoriul Statelor 
Unite, Australiei, Canadei sau Japoniei. 
 
 
Comunicat ad hoc 29 octombrie 2009 
 
 
Erste Group anunţă lansarea unei emisiuni de drepturi de 
până la 60 de milioane de 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 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 (preţul de închidere al acţiunilor Erste 
Group Bank la Bursa de Valori Viena de astăzi).  

• Dacă toate acţiunile sunt preluate la preţul preconizat al ofertei, capitalul total al Băncii (incluzând participaţiile 
minoritare şi capitalul de participare) va fi majorat de la valoarea actuală de 14,1 miliarde EUR la 15,7 miliarde 
EUR. În condiţiile preconizate, indicele de bază de rang 1 (core tier-1 ratio)1 al Erste Group Bank va creşte de 
la nivelul actual de 6,5% la 7,8% şi indicele de rang 1 (tier-1 ratio)1 va creşte de la nivelul actual de 7,4% la 
8,8%.  

• Erste Group Bank intenţionează să folosească veniturile nete obţinute din ofertă pentru majorarea capitalului 
de bază de rang 1 (core tier-1 capital). La momentul actual, Erste Group nu are în vedere răscumpărarea 
capitalului de participare emis în mai/martie 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 
generează dividend necumulativ de 8%. 

• Prin această ofertă, Erste Group intenţionează să înlocuiască emisiunea de capital hibrid sponsorizat de stat 
planificată anterior, cu o emisiune de acţiuni ordinare. 

• Majorarea de capital va fi o emisiune de drepturi „la valoarea de piaţă“ (at market), cu drepturi de subscriere 
acordate acţionarilor existenţi în raport de  3 noi acţiuni pentru fiecare 16 acţiuni deţinute. Preţul maxim al 
ofertei va fi de 32 EUR. Preţul final al ofertei pentru noile acţiuni va fi stabilit după încheierea perioadei ofertei.  

• Perioada ofertei şi perioada subscrierii sunt prevăzute să înceapă la data de 2 noiembrie 2009, sub condiţia 
aprobării prospectului de către FMA, preconizată pentru data de 30 octombrie 2009. Perioada subscrierii 
pentru deţinătorii drepturilor de subscriere se va încheia la 16 noiembrie 2009, iar oferta acţiunilor care nu au 
fost subscrise de deţinătorii drepturilor de subscriere se va încheia la data de 17 noiembrie 2009.  

• Prima zi de tranzacţionare a noilor acţiuni la Bursa de Valori Viena, la Bursa de Valori Praga şi la Bursa de 
Valori Bucureşti este planificată pentru data de 19 noiembrie 2009. 

• Drepturile de subscriere nu vor fi tranzacţionate.  

• Noile acţiuni dau drept deplin la dividende începând cu data de 1 ianuarie 2009. 

• Majorarea de capital se va face sub forma unei oferte publice organizate în Austria, Republica Cehă şi 
România şi sub forma unui plasament privat internaţional către investitori instituţionali din anumite alte 
jurisdicţii.  

                                                      
 
1 La data de 30 septembrie 2009. Pe baza riscului total, respectiv riscul de credit, riscul de piaţă şi operaţional. Indicele de bază 
de rang 1 (core tier 1-ratio) = capital de rang 1 excluzând capitalul hibrid şi după deducerile legale, împărţit la RWA total. 
Indicele de rang 1 (riscul total)= capital de rang 1 incluzând capitalul hibrid şi după deducerile legale, împărţit la RWA total.  
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• Acţionarul Criteria CaixaCorp S.A., care deţine o participaţie de 5,1%, a informat Erste Group Bank cu privire la 
intenţia sa de a-şi exercita toate drepturile de subscriere pentru noile acţiuni şi de a achiziţiona şi exercita toate 
drepturile de subscriere ale Erste Stiftungs. 

 

Joint Global Coordinators şi Joint Bookrunners pentru această ofertă sunt Erste Group, Goldman Sachs 
International şi J.P. Morgan. Co-Lead Managers sunt Citigroup, Credit Suisse şi UBS. 

 
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. 
 

„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.“ 
  

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


