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Eveniment important de raportat: Condiţiile generale prin care Erste Group Bank AG va 

achiziţiona pachetul de acţiuni deţinut de SIF Banat-Crişana SA la Banca Comercială 

Română 

 

Se aduce la cunoştinţa investitorilor că în şedinţa din 14.09.2011, Consiliul de Administraţie a 

aprobat Condiţiile generale prin care Erste Group Bank AG (ERSTE) va achiziţiona pachetul de 

acţiuni deţinut de SIF Banat-Crişana la Banca Comercială Română (BCR). 

Tranzacţia are atât o componentă de schimb de acţiuni, cât şi o componentă de plată în 

numerar. Astfel: 

 un număr de minimum 515.104.687 acţiuni BCR vor fi schimbate cu acţiuni ERSTE la o 

rată de schimb de 1:127,9583; 

 un număr de maximum 103.020.938 acţiuni BCR vor fi vândute la un preţ de 1,0385 lei 

pe acţiune; 

 un număr de 33.256.302 acţiuni BCR vor fi vândute la un preţ de 0,1 lei pe acţiune. 

Tranzacţia se va derula pe durata a doi, cel mult trei ani, în aceleaşi condiţii ale ofertei 

prezentate. 

Având în vedere un preţ mediu al acţiunii ERSTE de 25,7 euro, BCR este evaluată în cadrul 

tranzacţiei la un preţ/valoare contabilă multiplu de 1,26 (trimestrul I 2011), ceea ce se 

încadrează în evaluările de piaţă ale băncilor româneşti şi băncilor central şi est europene. 

Consiliul de Administraţie şi-a bazat hotărârea şi pe opinia Băncii de Investiţii Rothschild, o 

reputată bancă de investiţii,  cu privire la echitabilitatea preţului şi a raportului de schimb. 
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În urma finalizării tranzacţiei, SIF Banat-Crişana va deţine un pachet de aproximativ 1% din 

totalul acţiunilor ERSTE. 

SIF Banat-Crişana va putea efectua acte de dispoziţie cu privire la acţiunile ERSTE pe care 

urmează să le deţină, după cum urmează: 25% din acţiuni, imediat după achiziţie; câte 25% 

din acţiuni după 6, 12 şi respectiv 18 luni; după 18 luni de la data achiziţiei, nu mai există 

restricţii de vânzare. 

 

La rândul său, ERSTE are aceeaşi clauză privind disponibilitatea la vânzare a acţiunilor BCR 

achiziţionate. 

Condiţiile Generale ale tranzacţiei mai stipulează faptul că SIF Banat-Crişana va renunţa la 

dreptul de a solicita listarea acţiunilor BCR şi la drepturile speciale de dividende. 

Consiliul de Administraţie consideră că tranzacţia în condiţiile sus-menţionate este favorabilă 

SIF Banat-Crişana.  
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