Stimate acționar,
Ne adresăm dumneavoastră prin prezenta pentru a vă informa că:
începând cu data de 16 iulie 2018, Registrul Acționarilor UniCredit Bank S.A.
va fi transferat către DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

DEPOZITARUL CENTRAL S.A. este o persoană juridică română, cu sediul în București, bd. Carol I
nr.34-36, et. 8, sectorul 2, având codul fiscal RO9638020, număr de înregistrare la Registrul
Comerțului nr. J40/5890/1997, membră a grupului Bursa de Valori București, ce asigură servicii de
compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și servicii autorizate de
evidență a registrelor de acțiuni și de acționari.
În urma transferului Registrului Acționarilor UniCredit Bank S.A. către Depozitarul Central S.A.
serviciile ce vă vor fi oferite de acesta sunt, în principal, următoarele:
• Eliberare extras de cont cu deținerile înregistrate în Registrul Acționarilor UniCredit
Bank S.A. pentru persoane fizice/persoane juridice
• Modificarea datelor de identificare persoane fizice/persoane juridice
• Efectuarea transferurilor directe pentru cauză de moarte (moștenirilor)
• Efectuarea transferurilor directe
Program de lucru cu publicul al Depozitarului Central S.A.
(București, B-dul Carol I nr.34-36, sectorul 2):
Luni - Joi, intre orele 9:00 - 13:30 și orele 14:00 - 16:30
Registratura - etajul 3
Recepție - etajul 8
Telefoane
Informații Acționari:

(021) 408.58.00

Fax
Web
Email

(021) 408.58.16
www.DepozitarulCentral.ro;www.RoClear.eu
contact@depozitarulcentral.ro
PublicRelations@depozitarulcentral.ro

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, începând cu data de 16
iulie 2018, orice solicitări ale dumneavoastră legate de informațiile conținute în Registrul
Acționarilor Băncii vor trebui adresate Depozitarului Central, utilizând datele de contact
menționate mai sus, exceptând solicitările privind istoricul de cont al acțiunilor deținute de către
dumneavoastră pentru perioada anterioară datei de 16 iulie 2018, care vor fi in continuare adresate
către UniCredit Bank S.A., bd. Expoziției nr. 1F, sector 1, București (persoana de contact: Teodora
Stoica, tel. 0212067207).
Cu considerație,
UNICREDIT BANK S.A.

Delia Străchinescu,
Șef Departament
Direcția Juridică

UniCredit Bank S.A.
Bulevardul Expozitiei nr. 1F,
Sector 1, Bucuresti
Tel +40 21 200 2020
e-mail: infocenter@unicredit.ro

Teodora Stoica,
Ofițer bancar
Direcția Juridică

Bancă membră a UniCredit Group - Nr. de ordine
în Registrul Bancar: RB-PJR-40-011/ 18.02.1999
- Capital social: 455.219.478,30 RON - Nr. de
Ordine în registrul Comerţului: J40/7706/1991 Cod unic de înregistrare: 361536 - Operator de
date cu caracter personal nr. 10964, societate
administrată în sistem dualist, Cod SWIFT:
BACXROBU

