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Comunicat de presă 

Cluj-Napoca, 3 noiembrie 2010 

 

 

Subscriere de acţiuni BT 

 

Banca Transilvania informează acţionarii că este în  derulare acţiunea de majorare a 

capitalului social, aşa cum a fost aprobată de către acţionari, în cadrul Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) din data de 28.04.2010 

 

Reamintim că, din cauza litigiilor iniţiate ulterior adoptării acestor hotărâri de unul dintre 

acţionarii Băncii Transilvania, SIF Banat Crişana, termenele discutate şi stabilite în cadrul 

AGEA din data de 28.04.2010, privind derularea şi finalizarea tuturor formalităţilor 

aferente majorării capitalului social, nu au mai putut fi respectate.  

 

Astfel, începând cu data de 25.10.2010, pentru o perioadă de 30 de zile, are loc 

acţiunea de subscriere a noilor acţiuni, aferentă etapei de majorare a capitalului social 

prin noi aporturi băneşti ale acţionarilor, de către toţi acţionarii deţinători de drepturi de 

preferinţă – este vorba de cei care au dobândit drepturi de preferinţă şi de cei care nu              

le-au înstrăinat în perioada de tranzacţionare.  

 

Subscrierea se va realiza pe baza buletinelor de subscriere, pe care  Banca Transilvania      

le-a expediat către toţi acţionarii înscrişi în Registrul Deţinătorilor de Drepturi de 

Preferinţă la data de  22.10.2010, la adresa cu care aceştia figurează în acest registru.  

Conform aprobării AGEA din 28.04.2010, preţul de subscriere pentru noile acţiuni este de 

1 leu/acţiune. Plata acţiunilor subscrise se poate face la oricare dintre sediile BT, precum 

şi prin intermediul altor bănci, în contul: RO58BTRL0000J5000005000, deschis la Banca 

Transilvania Centrala. 

 

In situaţia în care se ordonă plata de la o altă bancă, originalul buletinului de subscriere, 

însoţit de o copie a documentului de plată vizat de banca plătitoare se vor trimite Sediului 

Central al Băncii Transilvania, în atenţia Departamentului Acţionariat, adresa fiind 

următoarea: Cluj-Napoca, str. G. Bariţiu nr. 8. Dacă plata se face prin sediile BT, 



 

 

 

Sediul Central 
Str. G. Bariţiu nr. 8 
Cluj-Napoca 400027, România 
Tel.:  +(4) 0264.407.150 
Fax:  +(4)  0264.407.179 
www.bancatransilvania.ro 

 

2 

 

sucursalele Băncii Transilvania vor centraliza documentele de subscriere de la agenţiile 

arondate şi le vor trimite Sediului Central BT, Departamentului Acţionariat.  

 

Acţiunile sunt considerate „plătite în termen” în cazul în care contravaloarea acestora 

este încasată efectiv în contul menţionat anterior, până cel târziu în data de 

23.11.2010. Trebuie ţinut cont de faptul că, circuitul bancar normal de decontare poate 

dura până la 3 zile.  

 

In cazul în care sunt acţionari BT care, din diferite motive, nu au intrat în posesia 

buletinului de subscriere nominal, aceştia se pot adresa oricărei unităţi a Băncii 

Transilvania, unde vor primi informaţiile necesare, în vederea subscrierii acţiunilor care li 

se cuvin. 

 

Direcţia Marketing & Comunicare 

 
 
 
 
 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactacţi Direcţia Marketing şi Comunicare               

a Băncii Transilvania: 

    Anca Rarău – Director Marketing şi Comunicare; Laura Petrehuş – Şef Serviciu PR 

 0264.407.150 

 anca.rarau@btrl.ro; laura.petrehus@btrl.ro 
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