
 

 

PROCEDURA DE RETRAGERE A ACłIONARILOR DIN 
RAIFFEISEN BANK S.A. 

 

Având în vedere că: 

A. Directoratul Raiffeisen Bank S.A. ("RBRO") și consiliul de administrație al 
Raiffeisen Capital & Investment S.A., o societate comercială pe acŃiuni, înfiinŃată 
şi funcŃionând în conformitate cu legile din România, administrată în sistem unitar, 
autorizată de ASF – SIIF (fosta CNVM) ca societate de servicii de investiții 
financiare, înregistrată în registrul public al ASF-SIIF sub numărul 
PJR01SSIF/400023, având număr de ordine în Registrul ComerŃului 
J40/6102/1998, cod unic de înregistrare 10715860 ("RCI") au aprobat în data 21 
iunie 2013 proiectul de fuziune ("Proiectul de Fuziune") dintre RBRO, în calitate 
de societate absorbantă și RCI, în calitate de societate absorbită ("Fuziune"); 

B. Potrivit Legii Societăților nr. 31/1990, acționarii RBRO care nu sunt în favoarea 
Fuziunii își pot exercita dreptul de retragere din RBRO în termen de 30 de zile de 
la data publicării Proiectului de Fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a; 

C. Potrivit Proiectului de Fuziune, dreptul de retragere va putea fi exercitat la cerere 
și în condiŃiile stabilite de către RBRO prin prezenta procedură de retragere. 

RBRO stabileşte prin prezenta procedură detaliile privind exercitarea, la cerere, în 
condiŃiile art. 134 din Legea societătilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările 
ulterioare, a dreptului de retragere de către acŃionarii RBRO care nu sunt în favoarea 
Fuziunii ("Procedura de Retragere"). 

 

1. DefiniŃii şi interpretare 

1.1 În cuprinsul prezentului document, termenii şi expresiile de mai jos vor avea 
următoarele înŃelesuri: 

AcŃionar ÎndreptăŃit Persoana care îndeplineşte cumulativ condiŃiile prevăzute la 
secŃiunea 2.1. (AcŃionarii ÎndreptăŃiŃi) de mai jos; 

AcŃiuni Eligibile Numărul de acŃiuni deŃinute de un AcŃionar ÎndreptăŃit și 
înregistrate în registrul acționarilor RBRO la Data Transferului; 

Adunarea Adunarea Generală Extraordinară a AcŃionarilor RBRO din data 
de 19 aprilie 2013 care a adoptat hotărârea de inițiere a 
Fuziunii; 

Data de Referință 31 martie 2013, data de referință pentru Adunare, respectiv 
data la care un Acționar Îndreptățit trebuie să fie înregistrat în 
registrul acționarilor RBRO pentru a putea exercita dreptul de 
retragere în cadrul Fuziunii potrivit prezentei Proceduri de 
Retragere; 
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Data Transferului Data calendaristică ce corespunde celei de-a 10-a zi 
calendaristice ce urmează ultimei zile din Perioada de OpŃiune 
(definită la pct. 4.3.1 din prezenta Procedură de Retragere), 
dată la care RBRO va opera în registrul acționarilor transferul 
către RBRO a Acțiunilor Eligibile de la Acționarii Îndreptățiți 
care și-au exercitat Dreptul de Retragere şi la care va realiza 
plata AcŃiunilor Eligibile către AcŃionarii ÎndreptăŃiŃi care și-au 
exercitat Dreptul de Retragere, în conformitate cu prezenta 
Procedură de Retragere; 

Dreptul de Retragere Dreptul AcŃionarilor ÎndreptăŃiŃi de a se retrage din RBRO şi de 
a solicita cumpărarea AcŃiunilor Eligibile de către RBRO, în 
condiŃiile şi în conformitate cu prezenta Procedură de 
Retragere; 

Hotărârea Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a AcŃionarilor 
RBRO din data de 19 aprilie 2013 prin care a fost aprobată 
inițierea Fuziunii; 

Legea SocietăŃilor  Legea SocietăŃilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Monitorul Oficial Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; 

ONRC Oficiul Național al Registrului Comerțului; 

Perioada de Exercitare Intervalul de 30 de zile calendaristice de la data publicării 
Proiectului de Fuziune în Monitorul Oficial în interiorul căruia 
AcŃionarii ÎndreptăŃiŃi îşi pot exercita Dreptul de Retragere. 

1.2 Orice termen menŃionat în cuprinsul prezentei Proceduri de Retragere va fi calculat 
prin excluderea zilei la care începe să curgă termenul şi a zilei la care se 
împlineşte termenul. În cazul în care data la care se împlineşte termenul este o zi 
nelucrătoare, atunci termenul se consideră împlinit în ziua lucrătoare imediat 
următoare. 

2. Dreptul de retragere 

2.1 AcŃionarii ÎndreptăŃiŃi 

AcŃionar ÎndreptăŃit este orice persoană care nu este în favoarea Fuziunii și care 
îndeplineşte cumulativ următoarele condiŃii: 

A. nu a votat în favoarea adoptării Hotărârii, respectiv a votat împotriva 
adoptării Hotărârii, s-a abŃinut de la vot sau nu a fost prezent, personal sau 
prin reprezentare, la Adunare; şi 

B. avea calitatea de acŃionar al RBRO, înregistrat în registrul acŃionarilor RBRO, 
la Data de Referință.  

2.2 Numărul de acŃiuni care face obiectul Dreptului de Retragere 
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2.2.1 AcŃiunile Eligibile se determină ca fiind numărul de acŃiuni aflate în 
proprietatea AcŃionarului ÎndreptăŃit, înregistrate în registrul acŃionarilor 
RBRO, la Data Transferului.  

2.2.2 Dreptul de Retragere al unui AcŃionar ÎndreptăŃit va fi exercitat exclusiv cu 
privire la toate AcŃiunile Eligibile, nefiind admisă exercitarea parŃială a 
Dreptului de Retragere. 

2.2.3 AcŃiunile Eligibile pot face obiect al cererii de retragere exclusiv dacă 
acestea sunt libere de orice sarcini la Data Transferului. 

2.3 ObligaŃia RBRO de a răscumpăra AcŃiunile Eligibile 

ObligaŃia RBRO de a răscumpăra AcŃiunile Eligibile deŃinute de către un AcŃionar 
ÎndreptăŃit se naşte la momentul depunerii cererii de retragere şi este afectată de 
îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiŃii suspensive: 

(a) existenŃa în contul AcŃionarului ÎndreptăŃit a AcŃiunilor Eligibile la Data 
Transferului, toate AcŃiunile Eligibile trebuind să fie libere de orice sarcini; 

(b) depunerea în cadrul Perioadei de Exercitare a tuturor documentelor 
menŃionate în prezenta Procedură de Retragere, fiecare dintre aceste 
documente îndeplinind toate cerinŃele de fond şi de formă menŃionate în 
prezenta Procedură de Retragere; şi 

(c) inexistenŃa unei declaraŃii de revocare a cererii de retragere depusă în 
termenul prevăzut de prezenta Procedură de Retragere. 

3. Perioada de Exercitare a Dreptului de Retragere 

AcŃionarii ÎndreptăŃiŃi vor putea să-şi exercite Dreptul de Retragere din RBRO în 
Perioada de Exercitare, respectiv în termen de 30 de zile de la data publicării 
Proiectului de Fuziune în Monitorul Oficial. 

4. Procedura de retragere 

4.1 Depunerea cererii de retragere 

4.1.1 Oricare AcŃionar ÎndreptăŃit îşi va putea exercita Dreptul de Retragere prin 
depunerea în Perioada de Exercitare, a următoarelor documente: 

(a) Cerere de retragere din RBRO, în original, având forma şi conŃinutul 
stabilite în Anexa 1 a prezentei Proceduri de Retragere, completată 
şi semnată corespunzător de către AcŃionarul ÎndreptăŃit sau 
reprezentantul legal/convenŃional al acestuia, după caz; 

(b) În cazul AcŃionarilor ÎndreptăŃiŃi, persoane fizice: 

i. fotocopia actului de identitate al AcŃionarului ÎndreptăŃit; şi 

ii. împuternicire autentificată (în original) şi fotocopia actului de 
identitate al reprezentantului, în cazul în care cererea este 
depusă prin reprezentant; sau 

iii. împuternicire emisă sub semnătura privată (în original) şi 
fotocopia actului de identitate al reprezentantului, în cazul în 
care cererea este depusă prin reprezentant; în acest caz, 
AcŃionarul ÎndreptăŃit va emite şi semna împuternicirea în faŃa 
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unui reprezentant al RBRO din cadrul Departamentului 
Secretariat General, AcŃionariat şi ParticipaŃii – DirecŃia Juridic & 
GuvernanŃă Corporativă RBRO (Anexa 4) la adresa menŃionată la 
pct. 4.1.3 (a) de mai jos. 

(c) În cazul AcŃionarilor ÎndreptăŃiŃi, persoane juridice: 

i. fotocopia certificatului de înregistrare al AcŃionarului ÎndreptăŃit; 
şi 

ii. certificatul constatator al AcŃionarului ÎndreptăŃit, în original, 
care atestă reprezentanŃii legali (emis de registrul comerŃului cu 
cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de 
retragere); şi 

iii. împuternicirea autentificată sau sub semnătură privată, în 
condiŃiile lit. (b) de mai sus (în original) şi fotocopia actului de 
identitate al reprezentantului, în cazul în care cererea de 
retragere nu este semnată de reprezentantul legal; 

(d) DeclaraŃia de preŃ de achiziŃie a AcŃiunilor Eligibile având forma şi 
conŃinutul stabilite în Anexa 2 la prezenta Procedură de Retragere, 
autentificată de un notar public; În cazul în care în DeclaraŃia de 
preŃ depusă la RBRO potrivit Procedurii de Retragere intervin 
modificări în legătură cu AcŃiunile Eligibile (numărul AcŃiunilor 
Eligibile este mai mare sau mai mic decât numărul acŃiunilor înscrise 
în DeclaraŃia de preŃ), AcŃionarul ÎndreptăŃit va depune/transmite 
RBRO, cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de Data Transferului, o 
nouă DeclaraŃie de preŃ de achiziŃie a AcŃiunilor Eligibile având 
forma şi conŃinutul stabilite în Anexa 2 la prezenta Procedură de 
Retragere, autentificată de un notar public. 

(e) În cazul persoanelor fizice nerezidente/persoanelor juridice 
nerezidente care doresc să beneficieze de prevederile eventualelor 
convenŃii de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi 
statul de rezidenŃă, dacă este cazul, originalul certificatului de 
rezidenŃă fiscală, valabil la momentul când intervine obligația 
fiscală. 

4.1.2 Documentele menŃionate la pct. 4.1.1. de mai sus pot fi redactate în limba 
română sau în limba engleză. În cazul în care oricare dintre documentele 
menŃionate la pct. 4.1.1. de mai sus este redactat într-o limbă, alta decât 
limba română sau limba engleză, AcŃionarul ÎndreptăŃit le va depune 
însoŃite de o traducere legalizată în limba română sau în limba engleză. 

4.1.3 Depunerea sau transmiterea documentelor menŃionate la pct. 4.1.1 şi 4.1.2 
de mai sus se va realiza prin oricare dintre următoarele modalităŃi: 

(a) depunerea documentelor la registratura de la sediul social al RBRO, 
respectiv Romania, Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea 
Sky Tower, etajele 2-7, sector 1, în orice zi lucrătoare din Perioada 
de Exercitare, în intervalul orar 10:00-14:00 (cu excepŃia 
declaraŃiei actualizate prevăzute la pct. 4.1.1 (d) care poate fi 
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depusă cu cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de Data 
Transferului); sau 

(b) transmiterea, la sediul RBRO menŃionat la lit. (a) de mai sus, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi conŃinut declarat, 
prin poştă sau prin orice alt serviciu de curierat, caz în care data de 
expediere a documentelor marcată de furnizorul de servicii poştale 
trebuie să fie cuprinsă în Perioada de Exercitare (cu excepŃia 
declaraŃiei actualizate prevăzute la pct. 4.1.1 (d), caz în care data 
de expediere a declaraŃiei marcată de furnizorul de servicii poştale 
trebuie să fie cu cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de Data 
Transferului). 

Pentru evitarea oricăror neclarităŃi, nu este permisă depunerea sau 
transmiterea documentelor prin mijloace de comunicare electronică sau 
orice mijloace de comunicare, altele decât cele menŃionate la lit. (a) şi (b) 
de mai sus. 

4.2 PreŃul de Retragere 

4.2.1 PreŃul brut (incluzând orice taxe şi impozite aferente) pentru fiecare AcŃiune 
Eligibilă deŃinută de un AcŃionar ÎndreptăŃit care îşi exercită Dreptul de 
Retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, numit de 
judecătorul delegat de la ONRC la cererea RBRO, ca valoare medie ce 
rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de 
legislația în vigoare la data evaluării. 

4.2.2 Cererea RBRO de numire a expertului autorizat menționat la pct. 4.2.1 de 
mai sus va fi depusă la ONRC în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
recepŃionării primei cereri de retragere a unui AcŃionar ÎndreptăŃit însoŃită 
de documentele prevăzute la pct. 4.1.1. şi 4.1.2. de mai sus, în 
conformitate cu Procedura de Retragere. 

4.2.3 PreŃul brut pentru o AcŃiune Eligibilă care va fi stabilit de către expertul 
autorizat menŃionat la pct. 4.2.1 de mai sus ("PreŃ de Retragere") va fi 
publicat de către RBRO pe pagina de internet a RBRO (www.raiffeisen.ro). 
În termen de 7 zile lucrătoare de la expirarea Perioadei de Exercitare, RBRO 
va publica pe pagina sa de internet (www.raiffeisen.ro) un comunicat care 
va preciza: (i) dacă au fost înregistrate cereri de retragere în Perioada de 
Exercitare potrivit Procedurii de Retragere și, în cazul în care au fost 
înregistrare cereri de retragere; (ii) expertul autorizat menționat la pct. 
4.2.1 numit de judecătorul delegat de la ONRC și (iii) data publicării Prețului 
de Retragere potrivit prezentului punct 4.2.3. 

4.3 OpŃiunea de revocare a cererii de retragere 

4.3.1 În termen de 10 zile calendaristice de la data publicării PreŃului de 
Retragere conform pct. 4.2.3 din prezenta Procedură de Retragere, 
AcŃionarii ÎndreptăŃiŃi care au depus cereri de retragere au opŃiunea de a 
revoca cererea de retragere, prin depunerea/transmiterea unei declaraŃii în 
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acest sens la sediul RBRO, având forma şi conŃinutul documentului ataşat 
ca Anexa 3 la prezenta Procedură de Retragere ("Perioada de OpŃiune"). 

4.3.2 Pentru depunerea declaraŃiilor de revocare a cererilor de retragere se vor 
utiliza exclusiv mijloacele de depunere/transmitere menŃionate la pct. 
4.1.3. de mai sus. 

4.3.3 Exercitarea de către un AcŃionar ÎndreptăŃit a opŃiunii de revocare a cererii 
de retragere echivalează cu încetarea obligaŃiei RBRO de a răscumpăra 
AcŃiunile Eligibile şi a oricărei obligaŃii asociate/conexe faŃă de respectivul 
AcŃionar ÎndreptăŃit. 

4.3.4 Cererile de retragere cu privire la care nu s-a exercitat opŃiunea de 
revocare în termenul menŃionat la pct. 4.3.1. de mai sus vor deveni 
irevocabile. 

4.4 Aspecte Fiscale 

4.4.1 Veniturile care vor fi obŃinute de AcŃionarii ÎndreptăŃiŃi prin exercitarea 
Dreptului de Retragere vor fi impozitate conform legislaŃiei fiscale aplicabile. 

4.4.2 AcŃionarul ÎndreptăŃit este direct responsabil pentru îndeplinirea oricăror 
obligaŃii fiscale ce-i revin în conformitate cu legislaŃia fiscală aplicabilă, ca 
urmare a exercitării Dreptului de Retragere. 

4.4.3 În cazul în care se reŃine impozit pe venitul realizat din exercitarea 
Dreptului de Retragere, preŃul net care va fi transferat efectiv AcŃionarului 
ÎndreptăŃit este egal cu PreŃul de Retragere multiplicat cu numărul de 
AcŃiuni Eligibile minus impozitul reŃinut şi plătit de RBRO. 

4.4.4 AcŃionarul ÎndreptăŃit este singurul responsabil pentru realitatea şi 
acurateŃea informaŃiilor incluse în declaraŃia menŃionată la pct. 4.1.1. lit. 
(d) de mai sus. 

4.5 Plata preŃului 

Plata preŃului pentru AcŃiunile Eligibile va fi efectuată de către RBRO la Data 
Transferului exclusiv prin virament bancar, în contul indicat de către AcŃionarul 
ÎndreptăŃit în cererea de retragere.  

4.6 În situaŃia în care un AcŃionar ÎndreptăŃit este nerezident şi indică un cont 
denominat într-o monedă alta decât leul (EUR sau USD), prin depunerea cererii de 
retragere din Raiffeisen Bank SA cu indicarea unui cont într-o altă monedă decât 
leul, aceasta 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 plăŃii. 

4.7 Transferul dreptului de proprietate asupra AcŃiunilor Eligibile 

Dreptul de proprietate asupra AcŃiunilor Eligibile va fi transferat de la un AcŃionar 
ÎndreptăŃit care şi-a exercitat Dreptul de Retragere conform prezentei Proceduri de 
Retragere către RBRO la Data Transferului. 

5. Diverse 
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5.1 Anexele prezentei proceduri fac parte integrantă din aceasta şi au aceeaşi forŃă 
juridică cu procedura însăşi. 

 

 

Raiffeisen Bank S.A. 



 

 

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; 
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(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 
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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) 



 

 

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. 

__________________ 
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[VA RUGAM INTRODUCETI NUMELE COMPLET] 



 

 

Anexa 3 

DECLARAłIE  

DE REVOCARE A CERERII DE RETRAGERE 

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 ÎN VEDERE CĂ: 

A. La data de__________am depus, 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") o cerere de retragere ("Cererea de Retragere") din RBRO, potrivit art. 
134 din Legea nr. 31/1990 privind societăŃile şi în conformitate cu Procedura de 
retragere din Raiffeisen Bank S.A., astfel cum a fost publicată pe pagina de internet 
a RBRO ("Procedura"); 

B. RBRO a publicat PreŃul de Retragere, astfel cum este definit în secŃiunea 4.2 (PreŃul 
de Retragere) din Procedură; 

C. Potrivit prevederilor secŃiunii 4.3 (OpŃiunea de revocare a cererii de retragere), am 
opŃiunea de a revoca cererea de retragere în termen de 10 zile calendaristice de la 
data publicării PreŃului de Retragere conform Procedurii; 

 

DECLAR irevocabil şi necondiŃionat că revoc cererea de retragere şi că prezenta 
declaraŃie de revocare a cererii de retragere echivalează cu încetarea obligaŃiei RBRO de 
a răscumpăra AcŃiunile Eligibile astfel cum sunt definite în Procedură şi a oricărei obligaŃii 
asociate/conexe. 
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Dacă prezenta declaraŃie de revocare nu este depusă/transmisă în termenul prevăzut la 
lit. C de mai sus devine caducă. 

 

Prezenta declaraŃie este irevocabilă şi produce efecte de la data semnării acesteia, doar 
dacă este depusă/transmisă la sediul RBRO în termen de 10 zile calendaristice de la data 
publicării PreŃului de Retragere conform Procedurii. 

 

__________________ (semnătură) 

Nume, Prenume 

(ştampilă – pentru persoane juridice) 
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Anexa 4 

Împuternicire sub semnătură privată 

 


