ERSTE GROUP BANK AG
Oznámenie
podľa § 102a BWG (rak. zákon o bankách) a pri analogickom použití § 2 ods. 3 UmwG (rak. zákon o premenách)
v spojení s § 221a AktG (rak. akciový zákon)

1.

V súlade s bodom 8.4 stanov Erste Group Bank AG zmocnilo valné zhromaždenie
Spoločnosti jej predstavenstvo, aby so súhlasom dozornej rady do 12.5.2015 upísalo
účastnícky kapitál, buď vcelku alebo na základe jednotlivých v rámci emisie určených
tranží, a to za predpokladu, že bude zaistené rovnaké zaobchádzanie so všetkými z
účastníckeho kapitálu oprávnenými osobami i v rámci každej tranže.

2.

Predstavenstvo spoločnosti Erste Group Bank AG prijalo dňa 18.06.2013 základné
uznesenie, ktoré bolo schválené dozornou radou dňa 24.06.2013, o tom, že využije
zmocnenie podľa bodu 8.4 stanov Spoločnosti a upíše zvyšný účastnícky kapitál v celej
výške, číslo cenného papieru AT0000A0D4T3, 1.763.744 kusov v nominálnej hodnote
1.000,-- EUR, tj. celkom 1.763.744.000 EUR, na základe ustanovenia §§ 102a BWG v
spojení s 2 ods. 3 UmwG (analogicky), a síce pravdepodobne dňa 06.08.2013.

3.

Príslušný plán upisovania bol preskúmaný dozornou radou a bude pri analogickom
použití § 2 Abs 3 UmwG dňa 05.07.2013 uverejnený v justičnom vestníku (Ediktsdatei).

4.

V období od 05.07.2013 do prijatia konečného uznesenia predstavenstva a dozornej
rady Spoločnosti o upisovaní, ku ktorému dôjde najskôr po uplynutí jedného mesiaca od
zverejnenia, budú v sídle Erste Group Bank AG, 1010 Viedeň, Graben 21 počas
bežných pracovných hodín v súlade s ust. § 221a AktG (analogicky) akcionárom a
vlastníkom účastníckeho kapitálu sprístupnené na nahliadnutie nasledujúce dokumenty:
a)
b)
c)

d)
e)

plán predstavenstva Spoločnosti týkajúci sa upisovania;
správa predstavenstva Spoločnosti o upisovaní účastníckeho kapitálu podľa
§ 220a AktG (analogicky);
správa audítora Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, 1013 Viedeň,
Renngasse 1/Freyung, ako súdom vymenovaného znalca (Einziehungsprüfer),
pri analogickom použití § 2 ods. 3 UmwG v spojení s § 220b AktG;
správa dozornej rady Spoločnosti o preskúmaní upisovania účastníckeho kapitálu
podľa § 220c AktG (analogicky) a
účtovné závierky a správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti za posledné tri
hospodárske roky.

5. Podklady uvedené v bode 4. budú dodatočne prístupné od 05.07.2013, tj. počas
jedného mesiaca pred prijatím uznesenia predstavenstva a dozornej rady
(pravdepodobne dňa 06.08.2013), na webových stránkach Spoločnosti
(www.erstegroup.com/en/Investors/Participation-Capital).

6.

Každý akcionár Erste Group Bank AG a každý oprávnený z účastníckeho kapitálu Erste
Group Bank AG je oprávnený požadovať, aby mu bol bezodkladne a zdarma vyhotovený
odpis vyššie uvedených dokumentov.

7.

Týmto oznámením plní Erste Group Bank AG pri analogickom použití ustanovenia §
221a AktG svoju zákonnú povinnosť včas upozorniť akcionárov a oprávnených z
účastníckeho kapitálu na ich práva podľa § 221a ods. 2 AktG (analogicky).

8.

Oznámením upisovania podľa § 102a ods. 5 BWG (pravdepodobne dňa 07.08.2013) je
účastnícky kapitál upísaný.

Viedeň, júl 2013
Predstavenstvo

