
   

 

Anexa 2  

[ACEST DOCUMENT TREBUIE AUTENTIFICAT DE CĂTRE UN NOTAR] 

 

DECLARAłIE 

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________________________, 

în calitate 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"), deŃinător, la data prezentei declaraŃii, a unui număr de 
________________ acŃiuni emise de RBRO ("AcŃiunile Relevante"), având în vedere Procedura de 
retragere din RBRO, astfel cum a fost publicată pe pagina de internet a RBRO ("Procedura") 

declar pe propria răspundere, cunoscând că declaraŃiile false sunt pedepsite conform Codului Penal şi 
legilor speciale, că am dobândit AcŃiunile Relevante după cum urmează: 

Număr de acŃiuni 
dobândite 

Data dobândirii 
PreŃ pentru o 
acŃiune la data 

dobândirii (RON) 

PreŃul total al 
acŃiunilor la data 
dobândirii (RON) 

    
    
    

Dau prezenta declaraŃie pentru a servi, dacă este cazul, la calcularea impozitului realizat din vânzarea 
AcŃiunilor Eligibile (astfel cum acestea sunt definite în Procedură) către RBRO, în conformitate cu 
Procedura. RBRO şi/sau reprezentanŃii săi sunt îndreptăŃiŃi să se bazeze pe prezenta declaraŃie pentru 
calcularea impozitului din transferul AcŃiunilor Eligibile conform legilor române, dacă este cazul. 

__________________ 

[VA RUGAM INTRODUCETI NUMELE COMPLET] 



   

 

 
  


