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Informare actionari

Banca Transilvania S.A. informeaza actionarii ca potrivit Hotararilor Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor din 28/(29) aprilie 2022, contravaloarea fractiilor rezultate ca
urmare a operatiunii de consolidare cuvenite actionarilor inregistrati in registrul
actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de 17 august 2022 – data de inregistrare, se
vor plati incepand cu data de 29 august 2022 – data platii in conformitate cu prevederile de mai
jos (avand in vedere dispozitiile reglementarilor legale in vigoare).
Incărcarea noilor acţiuni rezultate în urma operaţiunii de consolidare se va realiza de catre
Depozitarul Central, in urma indeplinirii procedurilor legale, catre actionari dupa cum urmeaza:
1. In cazul in care actionarul este reprezentat de catre un Participant/mai multi
Participanti - societatile de brokeraj de actiuni (respectiv detine actiuni
inregistrate in Sectiunea 2), acesta va primi noile acţiuni aferente detinerilor
respective direct in contul Participantilor.
2. In cazul in care actionarul nu este reprezentat de catre un Participant sau detine actiuni
inregistrate in Sectiunea 1, acestuia i se vor transfera actiunile in contul aferent Sectiunii
1, la Depozitarul Central.
Conform modificărilor legislative la nivelul pieţei de capital, in cazul in care rezulta fractiuni de
instrumente financiare ca urmare a aplicarii algoritmului pentru calculul numarului de actiuni
cuvenite ca urmare a consolidării, rotunijirea numărului acţiunilor se va face în jos, la valoarea
mai mică. In cazul in care actionarul este reprezentant de catre mai multi Participanti si/sau
figureaza cu actiuni inregistrare atat in Sectiunea 1 (la Depozitarul Central) cat si in Sectiunea 2,
noile actiuni se vor acorda pro rata si rotunjirea la valoarea mai mică se va face in raport
cu fiecare pachet de actiuni identificat conform celor mentionate anterior si nu
raportat la totalul actiunilor detinute de catre actionar. Pe cale de consecinţă, pentru a
evita eventualele operaţiuni de rotunjire ca urmare a consolidării, in acord cu prevederile legale
aplicabile, recomandarea adresată acţionarilor este de a se asigura ca, pana in data
de 15 august 2022 inclusiv (data anterioara ex-date), portofoliile pe care le deţin să
fie unificate, fie în Secţiunea 1, fie la un singur participant, şi, indiferent de situaţie,
acestea să fie un număr divizibil cu 10.
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De asemenea, acţionarii care, în urma operaţiunii de consolidare, ar urma să nu
beneficieze de alocarea unui numar întreg de acţiuni, pot tranzactiona din propria
initiativa, pana in data de 15 august 2022 inclusiv (data anterioara ex-date), un
număr de acţiuni cu simbol TLV care să le asigure alocarea, în urma operaţiunii de
consolidare, a unui număr întreg de acţiuni. Precizam totodata ca actionarii care
vor avea un numar mai mic de 10 actiuni, ulterior datei de 15 august 2022, vor pierde
calitatea de actionar al emitentului ca urmare a finalizarii operatiunii de
consolidare, urmand a fi compensati corespunzator pentru fractia astfel rezultata.
Procesele indicate mai sus pot fi realizate doar de catre actionar conform deciziei
proprii, emitentul nefiind implicat in acest demers de tranzactionare de actiuni in
nici o calitate.
Plata compensarii fractiilor rezultate se va face catre toti actionarii impactati
incepand cu data de 29 august 2022, acestea nefiind prescriptibile in acord cu
prevederile legale incidente. Pretul instrumentului stabilit de AGEA este de 2,5273
lei/actiune si, avand in vedere consolidarea valorii nominale de la 1 la 10 lei, pretul
compensării fracţiilor este de 25,273 lei. Compensarea efectiva va respecta
urmatoarea formula:
Valoarea compensarii = Pretul compensarii fractiilor (25,273 lei) x Fractia rezultata
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