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Comunicat de presă 

Cluj-Napoca, 26 noiembrie 2010 

 

93,89% ESTE INDICELE DE SUBSCRIERE 

LA MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL BĂNCII TRANSILVANIA 

 

Banca Transilvania a înregistrat un procent de subscriere la majorarea capitalului social 

de 93,89%, valoarea subscrierii fiind de 112.678.645 lei, ceea ce demonstrează 

încrederea pe care acţionarii o au în BT şi în perspectivele ei.  

 

Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania anunţă încheierea perioadei de subscriere 

pentru exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionarii care au dobândit drepturi 

de preferinţă în cadrul perioadei de tranzacţionare – 29 septembrie 2010 -19 octombrie 

2010 - precum şi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Bursa de Valori 

Bucureşti, la data de înregistrare 14.05.2010, care nu şi-au înstrăinat aceste drepturi în 

perioada de tranzacţionare. 

 

Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, declară: 

“Sunt mândru să constat că, în ciuda climatului economic internaţional şi local 

extrem de dificil, acţionarii noştri au încredere în perspectivele Băncii Transilvania. 

De un asemenea semn de susţinere are nevoie atât Banca Transilvania, cât şi 

economia, în ansamblul ei”.  

 

Decizia privind subscrierea pentru exercitarea dreptului de preferinţă de către acţionari a 

fost luată în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din data de 28.04.2010, când s-a 

hotărât majorarea capitalului social cu suma de 391.584.470 lei, prin emisiunea a 

391.584.470 de noi acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu / acţiune, prin utilizarea a                 

3  surse, astfel: 

a) capitalizarea rezervelor constituite din profitul net, existente în sold, potrivit bilanţului 

la 31.12.2009, în sumă de 173.900.510 lei, respectiv emiterea unui număr de 173.900.510 

noi acţiuni cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în beneficiul acţionarilor înregistraţi în 

Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare  stabilită de AGA, 

respectiv 14 mai 2010; 

b) utilizarea primelor de emisiune integral încasate, în suma de 97.683.960 lei, respectiv 

emiterea unui număr de 97.683.960 noi acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune, în 
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beneficiul acţionarilor înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la 

data de înregistrare stabilită de AGA, respectiv 14 mai 2010;  

c) noi aporturi în formă banească din partea acţionarilor înregistraţi în Registrul 

Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de înregistrare  stabilită de AGA, 

respectiv 14 mai 2010, în sumă de 120.000.000 lei, respectiv emiterea unui număr de 

120.000.000 noi acţiuni, cu valoarea nominală de 1 leu/acţiune. Preţul de emisiune pentru 

acţiunile aferente acestei surse de majorare fiind de  1 leu/acţiune.  

 

La încheierea perioadei de subscriere în baza dreptului de preferinţă, datele sunt 

urmatoarele: 

 număr de acţiuni subscrise: 112.678.645; 

 valoarea subscrierii: 112.678.645 lei; 

 numărul de acţiuni rămase nesubscrise: 7.321.355 

 

Termenele stabilite în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Băncii 

Transilvania, cu privire la autorizarea şi derularea formalităţilor aferente majorării 

capitalului social, nu au mai putut fi respectate din cauza litigiilor iniţiate de către 

acţionarul SIF Banat Crişana, ulterior adoptării Hotărârilor  AGEA. 

 

In baza mandatului acordat prin Hotărârea AGEA din data de 28.04.2010, Consiliul de 

Administraţie a hotărât ca: 

- un număr de 6.000.000 de acţiuni, din totalul celor 7.321.355 de acţiuni 

nesubscrise, să fie incluse în programul de fidelizare a angajaţilor băncii; 

- diferenţa de 1.321.355 de acţiuni să fie oferită, prin ofertă adresată, la mai 

puţin de 100 de investitori; în caz de suprasubscriere, metoda de alocare va fi 

pro-rata. Preţul de subscriere va fi de 1,1 leu/acţiune. Criteriile de selecţie vor 

fi comunicate prin intermediul prospectelor de emisiune simplificate. 
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