
   

 

  

Anexa 1 

CERERE DE RETRAGERE DIN RAIFFEISEN BANK S.A. 

 

Pentru persoane fizice 

Subsemnatul/a_______________________, cetăŃean_____________, domiciliat în 
_____________________, str._______________, nr.____, bl._____ap.____, cod poştal______ 
identificat prin__________, seria____, nr.________, cod numeric 
personal________________________, 

 

Pentru persoane juridice 

Subscrisa _________________, entitate organizată şi funcŃionând potrivit legislaŃiei 
din_______________, având sediul social în_____________, str.______________, nr.____, 
bl._____ap.____, cod poştal_________, înregistrată în __________________, cu nr. 
_____________, cod fiscal ____________, reprezentată legal prin___________________, în calitate 
de_____________, identificat prin__________, seria____, nr.________, cod numeric 
personal________________________, 

 

Având calitatea de acŃionar al Raiffeisen Bank S.A., o societate pe acŃiuni, înfiinŃată şi funcŃionând în 
conformitate cu legile din România, administrată în sistem dualist, autorizată de Banca NaŃională a 
României ca instituție de credit, înregistrată în registrul instituțiilor de credit sub numărul RB-PJR-40-
009, având sediul social în Romania, Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea Sky Tower, etajele 
2-7, sector 1, având număr de ordine în Registrul ComerŃului J40/44/1991 şi cod unic de înregistrare 
361820 şi având un capital social subscris şi integral vărsat în valoare de 1.200.000.000 RON 
(denumită în cele ce urmează "RBRO"): 

1. Solicit retragerea din RBRO prin răscumpărarea acŃiunilor de către RBRO, în conformitate cu 
prevederile art. 134 din Legea SocietăŃilor nr. 31/1990 şi în conformitate cu Procedura de retragere 
a acŃionarilor din Raiffeisen Bank S.A., astfel cum a fost publicată pe pagina de internet a RBRO 
("Procedura"). 

2. De asemenea, declar pe propria răspundere prin prezenta cerere, cunoscând sancŃiunile penale 
privind declaraŃiile în fals, că: 

(i) am luat la cunoştinŃă şi sunt de acord necondiŃionat cu termenii şi condiŃiile cuprinse în 
Procedură, inclusiv, dar fără a se limita la modalitatea de calcul al numărului de acŃiuni care 
fac obiectul retragerii din RBRO; 

(ii) îndeplinesc toate condiŃiile prevăzute în Procedură pentru exercitarea dreptului de retragere 
din RBRO; 



   

 

(iii) la data Transferului voi fi deŃinătorul exclusiv şi necondiŃionat asupra AcŃiunilor Eligibile (astfel 
cum sunt definite în secŃiunea 1 (DefiniŃii şi Interpretare) din Procedură); 

(iv) la data depunerii cererii şi la Data Transferului, AcŃiunile Eligibile nu sunt, respectiv nu vor fi, 
grevate de nicio sarcină; 

(v) până la Data Transferului (astfel cum este definită în secŃiunea 1 (DefiniŃii şi Interpretare) din 
Procedură) nu voi constitui nicio sarcină asupra AcŃiunilor Eligibile. 

3. Am luat la cunoştinŃă faptul că preŃul AcŃiunilor Eligibile va fi determinat ulterior depunerii primei 
cereri de retragere de către un acŃionar RBRO în condiŃiile prevăzute în Procedură, în conformitate 
cu raportul de evaluare întocmit de către un expert autorizat independent numit, la cererea RBRO, 
de judecătorul delegat din cadrul registrului comerŃului competent.  

4. În cazul în care nu voi fi de acord cu PreŃul de Retragere (astfel cum este definit în secŃiunea 4.2 
(PreŃul de Retragere) din Procedură) care va fi făcut public de către RBRO pe pagina de internet a 
acesteia, respectiv (www.raiffeisen.ro) voi avea posibilitatea să revoc cererea de retragere în 
conformitate cu prevederile Procedurii; 

5. În cazul în care nu optez pentru revocarea cererii de retragere în termen de 10 zile calendaristice 
de la data publicării PreŃului de Retragere conform Procedurii, prezenta cerere de retragere devine 
irevocabilă; 

6. Transferul dreptului de proprietate asupra AcŃiunilor Eligibile către RBRO, precum și realizarea plăŃii 
PreŃului de Retragere pentru Acțiunile Eligibile de către RBRO vor avea loc la Data Transferului. 

7. Declar că am luat la cunoştinŃă că plata AcŃiunilor Eligibile se face exclusiv prin virament bancar în 
contul bancar al cărui titular sunt şi solicit RBRO să vireze preŃul Acțiunilor Eligibile determinat în 
conformitate cu Procedura în următorul cont bancar al cărui titular sunt: 

IBAN  
Banca  
AgenŃia/Sucursala  
Cod Swift 
 

 

8. Declar că am luat la cunoştinŃă, am înŃeles şi sunt de acord cu faptul că, în situația în care contul 
indicat este denominat într-o monedă alta decât leul (EUR sau USD), depunerea cererii de 
retragere din Raiffeisen Bank SA va fi considerată ca mandatare a RBRO să efectueze conversia 
sumelor din lei în moneda în care este denominat contul indicat, la cursul de vânzare al acelei 
monede aplicat de RBRO la momentul plății. 

9. Declar că am luat la cunoştinŃă, am înŃeles şi sunt de acord cu faptul că prezenta cerere de 
retragere va fi acceptată de RBRO exclusiv în conformitate cu termenii şi condiŃiile prevăzute de 
Procedură, urmând ca în cazul în care se constată că una dintre cerinŃele Procedurii nu este 
respectată cererea de retragere să fie respinsă. 

10. Declar că sunt răspunzător pentru realitatea şi acurateŃea tuturor informaŃiilor incluse în prezenta 
cerere. 

11. Declar că, în cazul în care nu voi depune declaraŃia privind preŃul la care au fost dobândite AcŃiunile 
Eligibile conform prevederilor art. 4.1.1. (d) din Procedură sau declaraŃia respectivă nu conŃine 
informaŃii suficiente privind preŃul de achiziŃie şi impozitul aplicabil veniturilor din operaŃiunea 



   

 

aferentă Dreptului de Retragere este considerat impozit pe venituri din investiŃii, sunt de acord ca 
RBRO să considere că acŃiunile pentru care nu a primit declaraŃia de preŃ de la AcŃionarul 
ÎndreptăŃit ca fiind dobândite la un preŃ de 0 RON. 

Prezenta cerere de retragere se completează cu prevederile Procedurii. 

Depun ataşat prezentei cereri, următoarele documente: 
Nr. 
crt. 

Tip document Original/Fotocopie Număr de pagini 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 
__________________ (semnătură) 

__________________ 

Nume, Prenume 

(ştampilă – pentru persoane juridice) 


