STIMAŢI ACŢIONARI

Vă informăm că Prima Perioadă de Subscriere aferentă majorării de capital social în care acţionarii Băncii şi-au
exercitat dreptul de preferinţă s-a încheiat la data de 06.03.2018, fiind subscrise în mod valid un număr de
8.051.713 acţiuni noi, dintr-un total de 8.187.547 acţiuni noi oferite în Prima Perioadă de Subscriere.
Astfel, numărul acţiunilor noi rămase nesubscrise după expirarea Primei Perioade de Subscriere este
de 135.834 acţiuni.
Acţiunile rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere către acţionarii Băncii care au subscris integral
(proporţional cu deţinerile acestora în capitalul social al Băncii la data de referinţă) acţiunile disponibile spre
subscriere în cadrul Primei Perioade de Subscriere.
Orice acţionar al Băncii care a subscris integral acţiunile disponibile spre subscriere în cadrul Primei Perioade de
Subscriere ("Acţionar Eligibil"), va putea subscrie integral toate acţiunile oferite în a Doua Perioadă de Subscriere,
iar alocarea se va realiza pe baza regulii "primul venit, primul servit", la un preţ de subscriere de 85,23
RON/acţiune, din care 9,30 RON reprezintă valoare nominală și 75,93 RON reprezintă prima de emisiune.

Cea de-a Doua Perioadă de Subscriere se va desfășura timp de 3 zile lucrătoare de la data expirării
Primei Perioade de Subscriere, respectiv între 07.03.2018-09.03.2018, Acţionarii Eligibili putând săşi exercite dreptul de subscriere în această perioadă.
Cererea prin care solicitaţi exercitarea dreptului de subscriere în a Doua Perioadă de Subscriere, completată cu
numărul de acţiuni noi pe care doriţi să le subscrieţi, însoţită de documentul de identificare (carte de
identitate/pașaport/procură notarială), se va depune în a Doua Perioadă de Subscriere în orice
sucursală/agenţie a Băncii, în intervalul obișnuit de lucru, de luni până vineri intre orele 9-17. În cazul în care
subscrierea se realizează prin împuternicit cu procură legală, se va depune şi o copie a cărţii de
identitate/paşaportului persoanei împuternicite. Cererea de subscriere va fi disponibilă pe pagina de internet
a Băncii sau va fi disponibilizată la cerere în orice sucursală/agenţie a Băncii
De asemenea, cererea de subscriere completată şi semnată, însoţită de documentul dumneavoastră de
identificare (carte de identitate/pașaport/procură notarială), poate fi transmisă în a Doua Perioadă de
Subscriere şi prin mijloace electronice, respectiv prin email către adresa electronică a Băncii, menționând la
subiect "Cerere subscriere a Doua Perioadă de Subscriere”. În cazul în care subscrierea se realizează prin
împuternicit cu procură legală, se va transmite şi o copie a cărţii de identitate/paşaportului persoanei
împuternicite.
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După confirmarea de către Bancă a cererii dumneavoastră de subscriere, veţi putea achita valoarea noilor
acţiuni în numerar la casieriile Băncii în contul HO 9356670253 sau prin transfer bancar în contul nr. IBAN
RO28 BACX 0000 0093 5667 0253 deschis la UniCredit Bank S.A.. Confirmarea privind validitatea subscrierii
se va realiza de către Bancă în maxim termen de 2 zile lucrătoare de la primirea cererii dumneavoastră de
subscriere, prin mijloacele de comunicare utilizate în mod normal în relaţia cu Banca (i.e. telefon, fax,
comunicare electronică, poștă).
În cazul în care achitarea se realizează prin transfer bancar, o copie a ordinului de plată va fi depus în orice
sucursală/agenţie a Băncii sau va fi trimis prin email către adresa electronică a Băncii, menționând la subiect
"Copie OP - transfer pentru subscriere a Doua Perioadă de Subscriere”.
Subscrierea dumneavoastră va fi validă la momentul în care suma aferentă acţiunilor subscrise conform
cererii validate de Bancă este creditată în contul bancar indicat de Bancă.
Dacă suma achitată de dumneavoastră în contul Băncii pentru subscrierea confirmată de Bancă este mai
mare decât preţul total al acţiunilor subscrise, subscrierea va fi validată numai pentru numărul de acțiuni noi
validat prin confirmarea Băncii, iar diferenţa de bani vă va fi returnată.
Dacă suma achitată de dumneavoastră în contul Băncii pentru subscrierea confirmată de Bancă este mai
mică decât preţul total al acţiunilor subscrise, subscrierea va fi anulată.
Subscrierea dumneavoastră va fi validă la momentul în care suma aferenta acţiunilor subscrise conform
cererii validate de Bancă este creditată în contul bancar indicat de Bancă.
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