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1. Evenimente importante de raportat 
 
a) Schimbări în controlul asupra societăŃii comerciale – nu este cazul. 
b) AchiziŃii sau înstrăinări substanŃiale de active: - nu este cazul. 
c) Procedura falimentului – nu este cazul. 
d) Alte evenimente:   
 
 
Consiliul de AdministraŃie al Băncii Transilvania S.A., in baza mandatului acordat de 
Adunarea Generală Extraordinară a AcŃionarilor din data de 28 aprilie 2011, in vederea 
implementarii unui program de fidelizare a salariatilor pe o perioada de cel putin 3 ani, 
prin hotararea din data de 20.12.2011 a decis: 
 
Art. 1. Răscumpararea de acŃiuni BT (TLV), in condiŃiile legii si in cadrul limitelor Hotaririi 
AGEA, respectiv cumpărarea un număr de 12.000.000 acŃiuni (din totalul celor 14.000.000 
de actiuni aprobate a fi rascumparate de catre AGEA) cu valoarea nominală de 1 
leu/acŃiune, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii 
achizitiei si un pret maxim de 2 lei, conform preŃurilor zilnice de tranzacŃionare la BVB, 
valabile in perioada de răscumpărare.  
Art. 2. Volumul de acŃiuni pe care il va putea cumpăra societatea va fi determinat in 
conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2273/2003. 
Art. 3. Prin coroborarea art. 1 si 2 (privind numărul de acŃiuni obiect al răscumpărării si 
cu raportare la valoarea si numărul de acŃiuni tranzacŃionabile zilnic), acŃiunea de 
răscumparare va fi derulata in intervalul 04.01.2012 - 30.06.2012. 
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