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PROCEDURA PRIVIND PLATA CONTRAVALORII FRACTIILOR 
REZULTATE CA URMARE A OPERATIUNII DE CONSOLIDARE 

 
Societatea Banca Transilvania S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, 
nr. 30-36, înregistrată în ORC Cluj sub nr. J12/4155/1993, CUI 5022670, simbol TLV, 
informeaza actionarii asupra procedurii privind plata contravalorii fractiilor rezultate 
ca urmare a operatiunii de consolidare a valorii nominale a acţiunilor societati, 
aprobate pentru distribuire in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor din 28/(29) aprilie 2022, astfel: 
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 va plati incepand cu data de 
29 august 2022 – data platii. 
 
Pret pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate este cel stabilit de 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin hotararea aferenta aprobarii 
consolidarii valorii nominale actiunilor emitentului Banca Transilvania S.A., astfel 
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, sens in care compensarea efectiva va 
respecta urmatoarea formula: 

Valoarea compensarii = Pretul compensarii fractiilor (25,273 lei) x Fractia rezultata 
  
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 eventuale 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.  
 
De asemenea, acționarii care, în urma operațiunii de consolidare, ar urma 
să nu beneficieze de alocarea unui numar întreg de acțiuni, pot 
tranzactiona din propria initiativa, pana in data de 15 august 2022 inclusiv 
(data anterioara ex-date), un număr de acțiuni cu simbol TLV care să le 
asigure alocarea, în urma operațiunii de consolidare, a unui număr întreg 
de acțiuni. 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 
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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. 
 
Banca Transilvania SA a decis ca raportat la contravaloarea fractiilor rezultate ca 
urmare a operatiunii de consolidare conform aprobarii AGA mentionate mai sus, sa 
suporte comisionul datorat Depozitarului Central. Banca Transilvania declara 
ca nu isi asuma raspunderea in ceea ce priveste aplicarea oricaror comisioane sau 
speze de catre Participanti precum si oricaror alte comisioane sau speze ce ar putea 
rezulta in urma altor tranzactii solicitate in mod expres de catre actionari, acestia 
urmand sa suporte orice astfel de comisioane sau speze. 
 
In sensul prezentei proceduri, participantii la sistemul de compensare–decontare si 
registru (denumiti in continuare “Participanti”) sunt intermediarii, in conformitate cu 
Legea nr. 24/2017, art. 2, alin. 1, pct. 20, care au incheiat contract de participare la 
sistemul Depozitarului Central (societatile de brokeraj de actiuni). 
 
Plata contravalorii fractiilor prin virament bancar sau in numerar nu se comisioneaza 
de catre banca. 
  
 
Platile contravalorii fractiilor cuvenite actionarilor se vor realiza in urmatoarea ordine 
a metodelor de plata: 

1. In cazul in care actionarul este reprezentat de catre un Participant 
(respectiv detine actiuni inregistrate in Sectiunea 2), acesta va primi 
sumele respective direct in contul Participantilor. In cazul in care actionarii au 
comunicat Depozitarului Central un cont de plata, plata sumelor se va realiza 
in contul indicat.  

2. In cazul in care actionarul nu este reprezentat de catre un 
Participant sau detine actiuni inregistrate in Sectiunea 1 si detine un 
cont BT, acestuia i se va face plata in contul curent BT detinut de catre acesta 
in calitate de titular; daca nu detine un cont deschis la BT, plata 
contravalorii fractiilor se va face in numerar, prin ghiseele Bancii Transilvania 
din toata tara. 

 
Platile reprezentând contravaloarea fractiilor rezultate, cuvenite actionarilor se vor 
realiza dupa cum urmeaza, in conformitate cu prevederile legale aplicabile: 
 
I. Plati catre actionarii reprezentati de Participantii la sistemul 
Depozitarului Central 
 
Actionarii care la data de inregistrare anterior mentionata detin actiuni BT (simbol 
TLV) in conturi deschise la unul sau mai multi Participanti la sistemul Depozitarului 
Central sau au comunicat un cont de plata catre Depozitarul Central, vor primi sumele 
respective in contul Participantilor (corespunzator pentru fiecare Participant) sau in 
contul indicat Depozitarului Central, fara prezentarea unor documente suplimentare. 
Nu se incadreaza la aceasta categorie actionarii cu privire la care Participantul a 
transmis catre Depozitarul Central o informare privind incetarea relatiilor 
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contractuale, cu cel putin 2 zile lucratoare anterior datei platii. 
 
II. Plati prin virament bancar in contul actionarilor nereprezentati de 
Participantii la sistemul Depozitarului Central, respectiv in contul celor 
ce detin actiuni in Sectiunea 1. 
 
Plata contravalorii fractiilor se va realiza prin virament bancar in cazul actionarilor 
persoane fizice sau juridice care sunt titulari de cont BT sau isi deschid cont curent la 
Banca Transilvania SA pana la data de 17 august 2022. 
 
Actionarii nu trebuie sa notifice institutia de credit privind deschiderea 
contului curent. 
 
Orice exceptii de la regula stabilita mai sus vor fi adresate punctual Biroului 
Actionariat BT si vor fi analizate si solutionate dupa caz. 
 
III. Plati in numerar la ghiseele Bancii Transilvania SA 
 
 
PERSOANE JURIDICE 
 
Pentru persoanele juridice - actionari care nu se incadreaza la pct. I (respectiv nu sunt 
reprezentati de catre un Participant) sau II (nu au cont deschis la Banca Transilvania), 
plata contravalorii fractiilor se va face in numerar, prin ghiseele Bancii Transilvania 
din toata tara. 
 
In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane juridice care se prezinta 
prin reprezentantul legal la ghiseu, plata contravalorii fractiilor se face in baza 
certificatului de inregistrare avand inscris codul unic de identificare (C.U.I.). 
Identificarea actionarilor se va face pe baza codului unic de identificare. Calitatea de 
reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document 
oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o 
autoritate competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o lună anterior 
momentul solicitarii ridicarii sumelor in numerar (documentul doveditor va fi retinut) 
impreuna cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/ carte 
de identitate pentru cetățenii români sau, dupa caz, pașaport/ legitimație de ședere 
pentru cetățenii străini). Reprezentantul legal va depune o fotocopie certificata pentru 
conformitate cu originalul dupa urmatoarele documente: 

- certificatului de inregistrare al persoanei juridice – actionar; 
- actul de identitate al reprezentatului legal. 

 
Reprezentanții conventionali ai acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea 
pe baza actului de identitate (buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetățenii 
români sau, dupa caz, pașaport/ legitimație de ședere pentru cetățenii străini, însoțit 
de împuternicirea (procura) specială, valabil semnată de către reprezentantul legal al 
persoanei juridice respective (o fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul 
dupa procura va fi retinuta de catre banca). Calitatea de reprezentant legal al 
acționarilor persoane juridice se constată pe baza unui document oficial care atestă 
calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisă de o autoritate 
competentă, în original sau copie legalizată, nu mai veche de o luna anterior momentul 
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solicitarii ridicarii sumelor in numerar - documentul doveditor va fi retinut). 
Reprezentantul conventional va mai depune o fotocopie certificata pentru 
conformitate cu originalul dupa urmatoarele documente: 
- certificatului de inregistrare al personei juridice – actionar; 
- actul de identitate al reprezentatului conventional. 
 
Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in 
limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie 
apostilate sau supralegalizate, dupa caz. 
 
 
PERSOANE FIZICE 
 
Pentru persoanele fizice - actionari care nu se incadreaza la pct. I (respectiv nu sunt 
reprezentati de catre un Participant) sau II (nu au cont deschis la Banca Transilvania), 
plata  contravalorii fractiilor se va face in numerar, prin ghiseele Bancii Transilvania 
din toata tara. Identificarea acestora se face in baza actul de identitate valabil emis de 
catre autoritatile competente (buletin, CI sau pasaport), in baza CNP-ului sau 
numarului de pasaport.  
 
In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice care nu se prezinta 
personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata  contravalorii 
fractiilor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor 
documente: procura speciala valabila autentificata la notariat care cuprinde 
imputernicirea de ridicare a contravalorii fractiilor eliberata in cursul anului in care se 
efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia 
se retine) şi actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru 
conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 
 
Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in 
limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie 
apostilate sau supralegalizate, dupa caz. 
 
In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se 
prezinta personal la ghiseu, plata  contravalorii fractiilor se face in baza actului de 
identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.). Identificarea actionarilor 
nereprezentati de Participant se va face pe baza codului numeric personal. 
 
In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se 
vor prezenta personal la ghiseu, plata  contravalorii fractiilor se face in baza 
pasaportului a carui serie şi numar trebuie sa corespunda cu cele din Registrul 
Actionarilor tinut de Depozitarul Central. 
 
In cazul Actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 
14 ani, plata  contravalorii fractiilor se face reprezentatului legal in speta - 
tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de naştere 
al actionarilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 
fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul 
juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie 
certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) şi actul de identitate 
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al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se retine). In cazul Actionarilor nereprezentati de Participant, persoane 
fizice avand varsta peste 14 ani, plata   contravalorii fractiilor se face minorului asistat 
de tutorele/un parinte al minorului (tutorele/parintele minorului va face dovada 
calitatii sale in conformitate cu cele de mai sus), in baza actului de identitate valabil. 
 
In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand instituita 
curatela, plata  contravalorii fractiilor se face prin curatorul respectivei persoane, in 
baza urmatoarelor documente: actul de identitate al actionarilor nereprezentati de 
Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru 
conformitate cu originalul (fotocopia se retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 
fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de 
identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se retine). 
 
In cazul actionarilor nereprezentati de Participant, persoane fizice care nu se prezinta 
personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata  contravalorii 
fractiilor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor 
documente: procura speciala valabila autentificata la notariat care cuprinde 
imputernicirea de ridicare a contravalorii fractiilor eliberata in cursul anului in care se 
efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia 
se retine) şi actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru 
conformitate cu originalul (fotocopia se retine). 
 
Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in 
limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie 
apostilate sau supralegalizate, dupa caz.  
 
    
IV. Situatii exceptionale 
 
Nu se va efectua plata  contravalorii fractiilor, in urmatoarele cazuri: 
a) Catre actionarii nereprezentati de Participant al caror C.N.P. sau C.U.I. din actele 
prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in Registrul Actionarilor, acestia 
urmand a fi indrumati catre Depozitarul Central. 
b) Catre mostenitorii actionarilor nereprezentati de Participant decedati inscrisi in 
Registrul Actionarilor. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central. 
c) In orice alta situatie exceptionala, care nu se incadreaza in situatiile prevazute mai 
sus, caz in care actionarii nereprezentati de Participant se vor adresa Bancii 
Transilvania SA – Biroul Actionariat (la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro). 
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