ERSTE GROUP BANK AG
Oznámení
podle § 102a BWG (rak. bankovní zákon) a za analogického použití § 2 odst. 3 UmwG (rak. zákon o přeměnách)
ve spojení s § 221a AktG (rak. akciový zákon)

1.

V souladu s bodem 8.4 stanov Erste Group Bank AG zmocnila valná hromada
Společnosti její představenstvo, aby se souhlasem dozorčí rady do 12.5.2015 upsalo
účastnický kapitál, buď vcelku nebo na základě jednotlivých v rámci emise určených
tranší, a to za předpokladu, že bude zajištěno rovné zacházení se všemi z účastnického
kapitálu oprávněnými osobami i v rámci každé tranše.

2.

Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG přijalo dne 18.06.2013 základní
usnesení, které bylo schváleno dozorčí radou dne 24.06.2013, to tom, že využije
zmocnění podle bodu 8.4 stanov Společnosti a upíše zbývající účastnický kapitál v celé
výši, číslo cenného papíru AT0000A0D4T3, 1.763.744 kusů v nominální hodnotě 1.000,- EUR, tj. celkem 1.763.744.000 EUR, za použití ustanovení §§ 102a BWG ve spojení s
2 odst. 3 UmwG (analogicky), a sice pravděpodobně dne 06.08.2013.

3.

Příslušný plán úpisu byl přezkoumán dozorčí radou a bude za analogického použití § 2
Abs 3 UmwG dne 05.07.2013 uveřejněn v justičním věstníku (Ediktsdatei).

4.

V období od 05.07.2013 do přijetí konečného usnesení představenstva a dozorčí rady
Společnosti o úpisu, k němuž dojde nejdříve po uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění,
budou v sídle Erste Group Bank AG, 1010 Vídeň, Graben 21 v souladu s ust. § 221a
AktG (analogicky) akcionářům a vlastníkům účastnického kapitálu zpřístupněny během
běžných pracovních hodin k nahlédnutí následující dokumenty:
a)
b)
c)

d)
e)

plán představenstva Společnosti týkající se úpisu;
zpráva představenstva Společnosti o upisování účastnického kapitálu podle
§ 220a AktG (analogicky);
zpráva auditora Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, 1013 Vídeň,
Renngasse 1/Freyung, jako soudně jmenovaného znalce (Einziehungsprüfer), za
analogického použití § 2 odst. 3 UmwG ve spojení s § 220b AktG;
zpráva dozorčí rady Společnosti o přezkoumání úpisu účastnického kapitálu
podle § 220c AktG (analogicky) a
účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti za poslední tři
hospodářské roky.

5. Podklady uvedené v bodě 4. budou dodatečně přístupné od 05.07.2013, tj. během
jednoho měsíce před přijetím usnesení představenstva a dozorčí rady
(pravděpodobně dne 06.08.2013), na webových stránkách Společnosti
(www.erstegroup.com/en/Investors/Participation-Capital).

6.

Každý akcionář Erste Group Bank AG a každý oprávněný z účastnického kapitálu Erste
Group Bank AG je oprávněn požadovat, aby mu byl neprodleně a zdarma vyhotoven
opis shora uvedených dokumentů.

7.

Tímto oznámením plní Erste Group Bank AG za analogického použití ustanovení § 221a
AktG svou zákonnou povinnost včas upozornit akcionáře a oprávněné z účastnického
kapitálu na jejich práva podle § 221a odst. 2 AktG (analogicky).

8.

Oznámením upsání podle § 102a odst. 5 BWG (pravděpodobně dne 07.08.2013) je
účastnický kapitál upsán.

Vídeň, červenec 2013
Představenstvo

