
 

 
 
 
 

Punctul 2 pe ordinea de zi 
 
 
 
 
Directoratul şi Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare 

următoarea hotărâre: 

 

HOTĂRÂRE 
 

„Distribuirea profitului evidenţiat în bilanţul Societăţii la 31.12.2009, în valoare de 

386.750.825,90 Euro va avea loc conform propunerii Directoratului, după cum urmează: 

 

Deţinătorii de titluri de participaţie vor primi dividende de 8% din valoarea nominală. 

 

Pentru fiecare acţiune purtătoare de dividende se vor plăti dividende în valoare de 

0,65 Euro. Acţiunile proprii ale Societăţii nu sunt purtătoare de dividende.  

 

Restul sumei va fi reportată în anul următor”. 

 



 

 
 
 
 

Punctul 3 pe ordinea de zi 
 
 
 
 
Directoratul şi Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare 

următoarea hotărâre: 

 
HOTĂRÂRE 

 
„Membrilor 

 

a) Directoratului şi 

b) Consiliului de Supraveghere 

 

ai Erste Group Bank AG li se acordă, prin vot separat, descărcare de gestiune pentru 

anul financiar 2009”. 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Punctul 4 pe ordinea de zi 
 
 
 
 
Directoratul şi Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare 

următoarea hotărâre: 

 

HOTĂRÂRE 
 

„Membrilor Consiliului de Supraveghere li se acordă pentru anul financiar 2009 o 

indemnizaţie în valoare totală de 350.000 Euro, modul de împărţire al acestei 

indemnizaţii fiind lăsat la latitudinea Consiliului de Supraveghere. Indemnizaţia 

adiţională de şedinţă cuvenită membrilor Consiliului de Supraveghere se stabileşte la 

suma de 500 Euro pentru fiecare şedinţă a Consiliului de Supraveghere sau a unui 

comitet al acestuia. 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Punctul 5 pe ordinea de zi 
 
 
 
 
Consiliul de Supraveghere propune adunării generale spre adoptare următoarea 

hotărâre: 

 

HOTĂRÂRE 
 
„Mag. dr. Wilhelm Rasinger, ec. dipl. Elisabeth Gürtler şi prof. univ. dr. Georg Winckler 

vor fi aleşi ca membri ai Consiliului de Supraveghere al Erste Group Bank AG până la 

încheierea lucrărilor adunării generale ce va decide cu privire la descărcarea de 

gestiune pentru anul financiar 2014“. 

 

 

MOTIVARE
 

Mandatul ec. dipl. Elisabeth Gürtler, mag. dr. Wilhelm Rasinger şi prof. univ. dr. Georg 

Winckler de membri ai Consiliului de Supraveghere va înceta odată cu terminarea 

lucrărilor adunării generale din 12 mai 2010. 

 

Conform punctului 15.1 din actul constitutiv, Consiliul de Supraveghere este format din 

cel puţin trei şi cel mult doisprezece membri, aleşi de către adunarea generală. Consiliul 

de Supraveghere este format în momentul de faţă din 12 membri, aleşi de către 

adunarea generală. În adunarea generală viitoare va trebui aleşi trei membri, pentru a 

păstra numărul actual de 12 membri.  

 

Pentru propunerea de candidatură pentru Consiliul de Supraveghere s-a ţinut seama de 

rezultatele unei proceduri prealabile alegerii pentru numirea unui reprezentant al 

investitorilor retail în Consiliul de Supraveghere, procedură desfăşurată sub 

 



 

supravegherea notarului dr. Christoph Bieber. Mag. dr. Wilhelm Rasinger este propus ca 

reprezentant al investitorilor retail în Consiliul de Supraveghere, ca urmare a rezultatelor 

acestei proceduri prealabile alegerii.  

 

Toate persoanele propuse au dat declaraţii conform art. 87 alin. 2 AktG, declaraţii ce pot 

fi consultate pe pagina de internet a Societăţii.  

 

Cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, pot fi luate în considerare propuneri de 

candidaturi numai de la acţionarii ale căror cote de participare reprezintă cel puţin 1% 

din capitalul social. Aceste propuneri, împreună cu declaraţiile conform art. 87 alin. 2 

AktG pentru fiecare dintre persoanele propuse, trebuie să fie primite de către Societate 

în scris până cel mai târziu la data de 3 mai 2010 şi vor fi publicate pe pagina de internet 

a Societăţii până cel mai târziu la data de 5 mai 2010; în caz contrar persoana în cauză 

nu va putea participa la alegeri în calitate de candidat. Pentru mai multe detalii cu privire 

la amănuntele şi precondiţiile pentru luarea în considere a unor asemenea candidaturi, 

facem trimitere la „Alte informaţii privind drepturile acţionarilor, conform art. 109, 110, 

118 şi art. 119 AktG”, ce se găsesc pe pagina de internet a Societăţii.  

 

 



 

 
 
 
 
 

Punctul 6 pe ordinea de zi 
 
 
 
 
Consiliul de Supraveghere propune adunării generale spre adoptare următoarea 

hotărâre: 

 

HOTĂRÂRE 
 

„Pe lângă Sparkassen-Prüngsverband, în calitate sa de auditor legal bancar, va fi numit 

şi Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. în calitate de auditor al 

situaţiilor financiare anuale şi al dării de seamă a Societăţii precum şi al situaţiilor 

financiare anuale ale grupului şi dării de seamă a grupului, pe care Societatea trebuie să 

le pregătească pentru anul financiar 2011, conform art. 1 din Normele de audit pentru 

băncile de economii (Prüfungsordnung für Sparkassen), anexă la art. 24 din Legea 

băncilor de economii (Sparkassengesetz). 

 
 
 

MOTIVARE
 
Informaţiile necesare pentru asigurarea transparenţei sunt publicate pe pagina de 

internet a Societăţii, conform art. 270 alin. 1a al Codului Comercial (UGB). 

 



 

 
 
 
 

Punctul 7 pe ordinea de zi 
 
 
Directoratul şi Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare 

următoarea hotărâre: 

 

HOTĂRÂRE 
 

„Revocarea limitei de capital autorizat în vigoare conform hotărârii adunării generale din 

19 mai 2006, în cota neutilizată până acum  

 

precum şi 

 

Împuternicirea Directoratului cu privire la majorarea capitalului social – într-una sau în 

mai multe tranşe –, până în data de 12 mai 2015, cu aprobarea Consiliului de 

Supraveghere, până la nivelul de 200.000.000 Euro, prin emisiunea a până la 

100.000.000 de acţiuni, urmând ca tipul acţiunilor, preţul de emisiune, termenii şi 

condiţiile de vânzare, precum şi – în măsura în care este prevăzută – excluderea 

drepturilor de preferinţă la subscriere să fie stabilite de către Directorat, cu aprobarea 

Consiliului de Supraveghere:  

(a) prin emisiune de acţiuni în schimbul aporturilor în numerar, fără excluderea dreptului 

de preferinţă la subscriere a acţionarilor; cu toate acestea, în cazul în care majorarea 

capitalului social serveşte emisiunii de acţiuni pentru angajaţi, angajaţi cu funcţii de 

conducere şi membri ai Directoratului Societăţii sau al unei Societăţi din Grup, cu 

excluderea dreptului de preferinţă la subscriere a acţionarilor;  

(b) prin emisiunea de acţiuni în schimbul aporturilor în natură, cu excluderea dreptului de 

preferinţă la subscriere a acţionarilor.  

 

 



 

Această împuternicire înlocuieşte capitalul social autorizat existent arătat la punctul 5 din 

actul constitutiv. Actul constitutiv va fi modificat în mod corespunzător la punctul 5 în 

conformitate cu textul ataşat şi cu evidenţierea modificarilor”. 

 

 

MOTIVARE
 

Erste Group Bank AG doreşte să creeze premisele îndeplinirii posibilelor viitoare cerinţe 

de capital provenind din modificări ale reglementărilor legale, parţial sau integral prin 

intermediul unor majorări ale capitalului social. În plus, dezvoltarea viitoare a Societăţii, 

care ar putea necesita cumpărarea altor societăţi comerciale sau de participaţii în alte 

societăţi comerciale, ar trebui asigurată. Pentru ambele scopuri va fi necesară dotarea 

Societăţii cu capital suplimentar. 

 

Prin hotărârea adunării generale din 19 mai 2006 s-a aprobat un aşa-numit capital 

autorizat, prin care Directoratul a fost împuternicit pe o perioadă de cinci ani de la 

înregistrarea modificării actului constitutiv, deci până la data de 5 iulie 2011, să 

majoreze capitalul social – chiar şi în mai multe tranşe – până la o valoare de 

180.000.000 Euro.  

 

Directoratul a făcut uz de această autorizare în 2006, prin aprobarea unei majorări a 

capitalului social cu 12.574.472 Euro, precum şi în trimestrul al patrulea din 2009, prin 

aprobarea unei majorări a capitalului social cu 120.000.000 Euro, fiecare din acestea cu 

aprobarea Consiliului de Supraveghere. 

 

Ca urmare a acestor măsuri, suma aprobată iniţial de 180 de milioane de Euro a fost 

folosită în proporţie de două treimi; mai mult, împuternicirea Directoratului arătată mai 

sus încetează la data de 5 iulie 2011.  

 

Pentru ca Directoratul şi Consiliul de Supraveghere să poată avea flexibilitate maximă, 

trebuie aprobat un nou capital autorizat în suma menţionată mai sus şi pentru o nouă 

 



 

perioadă de valabilitate de cinci ani. Capitalul autorizat actual va fi revocat în proporţia în 

care nu a fost utilizat.  

 

Facem trimitere la raportul Directoratului privind posibila excludere a dreptului de 

preferinţă la subscriere în legătură cu emisiunea de acţiuni din capitalul autorizat.  

 

Ţinând seama de hotărârea propusă, este necesară o modificare a punctului 5 din actul 

constitutiv. Actul constitutiv va fi anexat, cu evidenţierea propunerilor de modificare. 

 



 

 

 
 
 

Punctul 8 pe ordinea de zi 
 
 
Directoratul şi Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare 

următoarea hotărâre: 

 

HOTĂRÂRE 
 

„Împuternicirea Directoratului de a răscumpăra, cu aprobarea Consiliului de 

Supraveghere, până la 12 mai 2015, întregul capital de participaţie sau tranşe 

individuale ale acestuia, dacă acestea au fost individualizate încă de la emisiune – 

precum şi fracţiuni ale acestora, în măsura în care este asigurată egalitatea de 

tratament a deţinătorilor de capital de participaţie. 

 

Această împuternicire va fi cuprinsă la punctul 8.4 din actul constitutiv, în baza textului 

de act constitutiv ataşat cu evidenţierea formulării propuse”. 

 

 

MOTIVARE
 

În conformitate cu prevederile legale valabile până în prezent, capitalul de participaţie 

trebuia răscumpărat în întregime. Pentru a oferi mai multă flexibilitate acestui 

instrument, cadrul legal a fost modificat prin BGBI I nr. 152/2009 şi s-a creat posibilitatea 

de a răscumpăra capitalul de participaţie în mai multe tranşe, precum şi în fracţiuni ale 

acestora, cu respectarea principiului egalităţii de tratament. Această măsură este menită 

în special să sprijine o răscumpărare rapidă a capitalului de participaţie subscris de 

Guvernul Federal în baza FinStaG.  

 

Ca urmare a unei modificări a art. 102a alin. 2 BWG, în cadrul acestei modificări a BWG, 

Directoratul poate fi în prezent împuternicit de către adunarea generală pentru o 

 



 

perioadă de cel mult cinci ani, să răscumpere capitalul de participaţie, prin analogie cu 

reglementarea legală privind capitalul autorizat, conform art. 169 AktG.  

 

Această nouă autorizare va fi hotărâtă pentru ca Directoratul şi Consiliul de 

Supraveghere să poată avea flexibilitate maximă în finanţarea prin capital (equity 

finance).  

 

Împuternicirea va fi cuprinsă în actul constitutiv. Formularea propusă este evidenţiată în 

articolul 8.4 din actul constitutiv, ataşat.  

 

 



 

 
 
 

Punctul 9 pe ordinea de zi 
 
 
 
 
Directoratul şi Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare 

următoarea hotărâre: 

 

HOTĂRÂRE 
 

„Actul constitutiv se modifică la articolele 4. „Capital social şi acţiuni”, 9. „Dreptul de vot”, 

16. „Responsabilităţile Consiliului de Supraveghere”, 19. „Adunarea generală”, 

23. „Situaţiile financiare şi distribuirea profitului”, precum şi 26. „Reglementări privind 

limba”, în conformitate cu textul actului constitutiv ataşat, cu evidenţierea modificărilor 

propuse”. 

 

MOTIVARE
 

Începând cu 1 august 2009 a intrat în vigoare Legea de modificare a Legii Societăţilor 

pe Acţiuni 2009 (Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009), care a modificat semnificativ 

reglementările aplicabile societăţilor pe acţiuni.  

 

Directoratul şi Consiliul de Supraveghere au dezbătut prevederile legale modificate şi au 

pregătit spre aprobare propunerile de mai sus.  

 

Modificările propuse a fi aduse actului constitutiv sunt menite adaptării actului constitutiv 

la prevederile legale modificate, în special la Legea de modificare a Legii Societăţilor pe 

Acţiuni 2009 (AktRÄG 2009) şi la Codul Comercial (UGB), dar sunt de asemenea 

propuse şi modificări care, în opinia Directoratului şi a Consiliului de Supraveghere, sunt 

necesare sau utile.  

 

Actul constitutiv va fi ataşat, cu evidenţierea propunerilor de modificare.

 



 

 

 
 
 

Punctul 10 pe ordinea de zi 
 
 
 
 
Directoratul şi Consiliul de Supraveghere propun adunării generale spre adoptare 

următoarea hotărâre: 

 

HOTĂRÂRE 
 

„Hotărâre privind divizarea proporţională prin achiziţie conform art. 1 alin. 2 rândul 2, 

coroborat cu art. 8 alin. 1 al Legii privind divizarea (SpaltG) în baza Contractului de 

Divizare şi Preluare din 16 martie 2010, astfel cum a fost acesta înregistrat la Registrul 

comerţului de la Tribunalul comercial Viena, pe baza bilanţului contabil final al Erste 

Bank der oesterreichischen Sparkassen AG la 31 decembrie 2009.  

Divizarea unităţii „Division Group Large Corporate Austria und Group Real Estate und 

Leasing Austria” a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, cu sediul în Viena, 

cod fiscal 286283 f, ca societate cedentă, prin transmitere universală către Erste Group 

Bank AG, cod fiscal 33209 m, în calitate de succesor deplin în drepturi, ca societate 

cesionară, fără acordarea de acţiuni societăţii cesionare, deoarece Erste Group Bank 

AG este acţionarul unic al Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG. 

Aprobarea Contractului de Divizare şi Preluare din 16 martie 2010”. 

 

MOTIVARE
 

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG desfăşoară în principal activităţi 

bancare şi alte activităţi comerciale interne, în special tranzacţii bancare cu investitorii 

retail şi cu firme mici şi mijlocii din Austria. În cadrul activităţii sale comerciale, Erste 

Bank der oesterreichischen Sparkassen AG operează şi unitatea „Division Group Large 

Corporate Austria und Group Real Estate und Leasing Austria”. 

 

 



 

În contextul specializării sale în anumite activităţi comerciale, Erste Bank der 

oesterreichischen Sparkassen AG intenţionează o separare juridică a activităţii cu clienţii 

din cadrul unităţii „Division Group Large Corporate Austria und Group Real Estate und 

Leasing Austria” de restul activităţii, prin divizarea către acţionarul său unic, Erste Group 

Bank AG.  

 

Erste Group Bank AG, societatea cesionară, este acţionarul unic al Erste Bank der 

oesterreichischen Sparkassen AG, societatea cedentă. Din acest motiv, societatea 

cesionară nu are dreptul de a emite noi acţiuni către acţionarii societăţii cedente (art. 17 

rândul 5 SpaltG, coroborat cu art. 224 alin. 1 rândul 1 AktG). 

 

Toţi acţionarii Erste Group Bank AG au fost şi sunt participanţi indirecţi în societatea 

cesionară Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, în aceleaşi proporţii cu 

deţinerile lor de acţiuni în Erste Group Bank AG. Prin urmare, divizarea propusă nu 

aduce nici o modificare pentru acţionarii Erste Group Bank AG cu privire la participaţiile 

acestora sau cu privire la valoarea deţinerilor acestora.  

 

Procedura de divizare a fost auditată de către un auditor numit pe cale judiciară, 

conform art. 5 SpaltG. 

 

 



 
 
 

Agenda Item 2 
 
 
 
 
The Management Board and the Supervisory Board propose that the general meeting 

passes the following resolution: 

 

RESOLUTION 
 

„The allocation of the balance sheet profit shown in the annual accounts of the Company 

as of 31.12.2009 in the amount of EUR 386,750,825.90 shall be made pursuant to the 

recommendation of the Management Board as follows: 

 

The holders of participation certificates will receive a dividend in the amount of 8% of the 

nominal value. 

 

Each share entitled to a dividend will receive EUR 0.65. Own shares of the Company 

have no dividend rights.  

 

The remaining amount is carried forward.” 



 
 
 
 

Agenda Item 3 
 
 
 
 
The Management Board and the Supervisory Board propose that the general meeting 

passes the following resolution: 

 
RESOLUTION 

 
„The actions of the members of 

 

a) the Management Board and 

b) the Supervisory Board 

 

of Erste Group Bank AG in the business year 2009 shall be formally approved in 

separate votes.“ 

 
 
 



 
 
 
 
 

Agenda Item 4 
 
 
 
 
The Management Board and the Supervisory Board propose that the general meeting 

passes the following resolution: 

 
RESOLUTION 

 

“The members of the Supervisory Board shall be granted a remuneration for the 

business year 2009 in the aggregate amount of EUR 350,000, whereby the allocation of 

this amount shall be in the responsibility of the Supervisory Board. The additional 

meeting attendance fee for the members of the Supervisory Board shall be determined 

with EUR 500 per meeting of the Supervisory Board or one of its committees.“ 

 
 
 



 
 
 
 
 

Agenda Item 5 
 
 
 
 
The Supervisory Board proposes that the general meeting passes the following 

resolution: 

 
RESOLUTION 

 
 
„Dkfm. Elisabeth Gürtler, Mag. Dr. Wilhelm Rasinger and Univ.-Prof. Dr. Georg Winckler 

shall be elected as members of the Supervisory Board of Erste Group Bank AG until the 

conclusion of the general meeting which resolves on the formal approval of the actions 

of the Supervisory Board for the business year 2014.“ 

 

 

JUSTIFICATION 
 

With the conclusion of the general meeting on 12th May 2010 the office terms as 

members of the Supervisory Board of Dkfm. Elisabeth Gürtler, Mag. Dr. Wilhelm 

Rasinger and Univ.-Prof. Dr. Georg Winckler will end. 

 

Pursuant to Section 15.1 of the articles of association, the Supervisory Board shall 

consist of at least three and not more than twelve members elected by the general 

meeting. The Supervisory Board currently consists of twelve members, who have been 

elected by the general meeting. In the upcoming general meeting three members must 

be elected to maintain the current number of twelve members.  

 

In the above proposal for election, the results of a pre-election for a representative of 

retail investors, which was supervised by the notary public Dr. Christoph Bieber, were 



considered. Mag. Dr. Wilhelm Rasinger is proposed as a result of this pre-election as 

representative of the retail investors in the Supervisory Board.  

 

All proposed persons have made declarations pursuant to § 87 para. 2 Stock 

Corporation Act (AktG), which are published on the Internet site of the Company.  

 

For this agenda item, only election proposals made by shareholders with a shareholding 

of at least 1 % of the registered capital may be considered. These proposals together 

with the declarations pursuant to § 87 para. 2 AktG for each proposed person must be 

received by the Company in text form not later than on 3rd May 2010 and will be 

published on the Internet site of the Company not later than on 5th May 2010; otherwise 

the respective person must not be part of the election. Regarding the details and 

preconditions for the consideration of such election proposals, please refer to 

„information concerning the rights of shareholders and holders of participation 

certificates“, which are available on the Internet site of the Company.  

 



 
 
 
 
 

Agenda Item 6 
 
 
 
 
The Supervisory Board proposes that the general meeting passes the following 

resolution: 

 

RESOLUTION 
 

„In addition to Sparkassen-Prüfungsverband as mandatory bank auditor, Ernst & Young 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. shall be elected as auditor of the annual 

financial statements and the status report of the Company as well as the group financial 

statements and the group status report, which the Company must prepare for the 

business year 2011 according to § 1 of the auditing rules for savings banks 

(Prüfungsordnung für Sparkassen), annex to § 24 Savings Banks Act (Spar-

kassengesetz)." 

 
 

NOTICE 
 
The transparency provisions pursuant to § 270 para. 1a of the Commercial Code (UGB) 

are published on the Internet site of the Company. 



 
 
 
 

Agenda Item 7 
 
 
The Management Board and the Supervisory Board propose that the general meeting 

passes the following resolution: 

 

RESOLUTION 
 

„Revocation of the existing authorized capital according to the resolution of the general 

meeting from 19th May 2006 to the extent not already used 

 

and 

 

Authorization of the Management Board, until 12th May 2015 to increase the registered 

capital with the consent of the Supervisory Board – also in several tranches – by an 

amount of up to EUR 200,000,000 by issuing up to 100,000,000 shares as follows, 

whereas the type of shares, the issue price, the terms and conditions and – to the extent 

provided for – the exclusion of the subscription rights will be determined by the 

Management Board with the consent of the Supervisory Board:  

a) by issuing shares against cash contribution without the exclusion of the subscription 

rights of shareholders; however, if the capital increase serves for the issue of shares 

to employees, senior employees and members of the Management Board of the 

Company or a Group Company, by excluding the subscription rights of shareholders;  

b) by issuing shares against contribution in kind, excluding the subscription rights of 

shareholders.  

 

This authorization replaces the existing authorized capital according to section 5 of the 

articles of association. The articles of association will be amended in section 5 according 

to the annexed wording with the amendments highlighted.“ 

 



JUSTIFICATION 
 

Erste Group Bank AG intends to provide for the possibility to satisfy eventual future 

capital requirements originating from changes of the law in whole or in part by capital 

increases. Moreover, further growth, for which the acquisition of other companies or 

stakes in companies may be necessary, should be safeguarded. For both purposes it 

will be necessary to supply the Company with additional equity. 

 

With the resolution of the general meeting from 19th May 2006 so-called authorized 

capital was granted, whereby the Management Board was authorized for a period of five 

years after the registration of the amendment of the articles of association, thus until 5th 

July 2011, to increase the registered capital – also in several tranches – by an amount of 

up to EUR 180,000,000.  

 

The Management Board has used this authorization in 2006 by resolving an increase of 

the registered capital of EUR 12,574,472, and in the fourth quarter of 2009 by resolving 

an increase of the registered capital of EUR 120,000,000, each with the consent of the 

Supervisory Board. 

 

Therefore, the original authorized capital of EUR 180 million has been consumed by 

more than two thirds; furthermore, the above mentioned authorization of the 

Management Board expires on 5th July 2011.  

 

In order to provide the Management Board together with the Supervisory Board with 

utmost flexibility, new authorized capital in the above mentioned amount and for a new 

period of five years shall be resolved. The current authorized capital shall be revoked to 

the extent not already used.  



 

Please refer to the report of the Management Board concerning the possible exclusion 

of the subscription rights in connection with the issue of shares from authorized capital.  

 

Regarding the resolution an amendment of section 5 of the articles of association is 

necessary. The articles of association will be annexed with the proposed amendments 

highlighted. 



 

 
 
 

Agenda Item 8 
 
 
The Management Board and the Supervisory Board propose that the general meeting 

passes the following resolution: 

 

RESOLUTION 
 

„Authorization of the Management Board to redeem until 12 May 2015 the total 

participation capital or single tranches thereof if already distinguished at the time of 

issue – and if the equal treatment of the holders of participation capital is safeguarded, 

also parts thereof – with the consent of the Supervisory Board.  

 

This authorization will be included in section 8.4 of the articles of association pursuant to 

the annexed wording of the articles of association with the proposed formulation 

highlighted." 

 

 

JUSTIFICATION
 

Pursuant to the previous legal situation, participation capital could only be redeemed in 

total. In order to provide the instrument with more flexibility, the law was changed 

pursuant to BGBl I No. 152/2009 and the possibility was created to redeem participation 

capital in tranches and, if the equal treatment principle is observed, also in parts thereof. 

This measure aims at supporting in particular the quick repayment of the participation 

capital subscribed by the Federal Government pursuant to the FinStaG. 

 

Due to an amendment of § 102a para. 2 BWG in the course of this change of the BWG, 

the Management Board may now be authorized by the general meeting, analogously to 



the provisions of authorized capital pursuant to section 169 AktG, to redeem 

participation capital for a period not exceeding five years.  

 

In order to provide the Management Board together with the Supervisory Board with 

utmost flexibility in equity finance, this new authorization shall be resolved.  

 

The authorization will be included in the articles of association. The proposed wording is 

highlighted in the annexed section 8.4 of the articles of association. 



 
 

Agenda Item 9 
 
 
 
The Management Board and the Supervisory Board propose that the general meeting 

passes the following resolution: 

 

RESOLUTION 
 

„The articles of association shall be amended in sections 4 „Registered Capital and 

Shares“, 9. „Voting Rights“, 16. “Tasks of the Supervisory Board”, 19. „Shareholders' 

Meeting“, 23. „Financial Statements and Distribution of Profits“ and 26. „Language 

Regulation“ according to the annexed wording of the articles of association with the 

proposed amendments highlighted.“ 

 

JUSTIFICATION 
 

The Stock Corporation Amendment Act 2009 (Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009) 

became effective on 1 August 2009, and lead to many changes in the law of stock 

corporations.  

 

The Management Board and the Supervisory Board have elaborated on the new legal 

provisions and have prepared the above proposal for resolution.  

 

The proposed amendments to the articles of association serve to adjust the articles of 

association to the changed legal provisions, in particular to the Stock Corporation 

Amendment Act 2009 and to the Commercial Code (UGB), but also propose 

amendments, which are necessary or helpful in the opinion of the Management Board 

and the Supervisory Board.  

 

The articles of association will be annexed with the proposed amendments highlighted. 



 
 
 
 

Agenda Item 10 
 
 
 
 
The Management Board and the Supervisory Board propose that the general meeting 

passes the following resolution: 

 

RESOLUTION 
 

„Resolution on the proportionate de-merger by acquisition pursuant to § 1 para. 2 No. 2 

in connection with § 8 para. 1 of the De-merger Act (SpaltG) on the basis of the De-

Merger and Acquisition Agreement dated 16 March 2010 as filed with the Vienna 

Companies Register on the basis of the final balance sheet of Erste Bank der 

oesterreichischen Sparkassen AG of 31 Dezember 2009. 

De-merger of the business division „Division Group Large Corporate Austria and Group 

Real Estate and Leasing Austria“ of Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG 

with its seat in Vienna, FN 286283 f, as transferring company, by way of universal 

succession to Erste Group Bank AG with its seat in Vienna, FN 33209 m, as acquiring 

company, with the continuance of the transferring company, without granting shares in 

the acquiring company, as Erste Group Bank AG is the sole shareholder of Erste Bank 

der oesterreichischen Sparkassen AG. 

Consent to the De-Merger and Acquisition Agreement dated 16 March 2010.“ 

 

JUSTIFICATION 
 

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG is mostly engaged in domestic 

banking business and other business activities, primarily in banking business with retail 

investors and small and medium-sized enterprises in Austria. In the context of its 

business Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG operates also its business 



division „Division Group Large Corporate Austria and Group Real Estate and Leasing 

Austria“. 

 

In light of its specialisation in certain business activities, Erste Bank der 

oesterreichischen Sparkassen AG intends the legal separation of the client business 

activities concentrated in the business division „Division Group Large Corporate Austria 

and Group Real Estate and Leasing Austria“ from its other activities by way of a de-

merger to its sole shareholder Erste Group Bank AG.  

 

Erste Group Bank AG as acquiring company is the sole shareholder of Erste Bank der 

oesterreichischen Sparkassen AG as transferring company. For this reason the 

acquiring company must not grant new shares to the shareholders of the transferring 

company (§ 17 No. 5 SpaltG in connection with § 224 para. 1 No. 1 AktG). 

 

All shareholders of Erste Group Bank AG were and are indirect participants in the 

transferring company Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG in the same 

proportion as their shareholdings in Erste Group Bank AG. Thus, for the shareholders of 

Erste Group Bank AG there is no change in their shareholdings and no change in the 

value of their stakes, i.e. their shares or their participation certificates, due to the 

intended de-merger.  

 

The de-merger was audited by a court-ordered auditor pursuant to § 5 SpaltG. 
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