
    Transferul acTransferul acTransferul acTransferul acŃiuniloriuniloriuniloriunilor    
 

1. AcŃiunile Băncii se vor transfera între acŃionarii Băncii sau către alte persoane fizice, juridice sau 
fără personalitate juridică prin declaraŃie/contract semnată/semnat de cedent şi de cesionar sau de 
mandatarii lor (care pot fi inclusiv angajaŃi ai Băncii) cu respectarea cerinŃelor de la punctele 2 - 10 
de mai jos. 

2. Orice acŃionar al Băncii care intenŃionează să transfere integral sau parŃial acŃiunile emise de Bancă 
aflate în proprietatea sa ("AcAcAcAcŃionar Cedentionar Cedentionar Cedentionar Cedent") este obligat ca mai întâi să le ofere spre achiziŃie 
celorlalŃi acŃionari ai Băncii şi numai în măsura în care aceştia nu le achiziŃionează în condiŃiile de 
preŃ solicitate de AcŃionarul Cedent acesta din urmă este liber să le transfere către persoane care nu au 
calitatea de acŃionari ai Băncii (terŃi). 

3. AcŃionarul Cedent va transmite către Bancă o notificare privind intenŃia sa de înstrăinare a acŃiunilor 
deŃinute, notificare care va include cel puŃin următoarele informaŃii ("NotificareaNotificareaNotificareaNotificarea"): 

a. numele/denumirea şi datele de identificare complete ale AcŃionarului Cedent; 

b. numărul de acŃiuni pe care AcŃionarul Cedent intenŃionează să le înstrăineze; 

c. preŃul la care AcŃionarul Cedent intenŃionează să înstrăineze acŃiunile; 

d. datele de contact ale AcŃionarului Cedent, respectiv număr de telefon şi/sau număr de fax 
si/sau adresa de email. 

4. AcŃionarii care beneficiază de dreptul de preferinŃă menŃionat la punctul 2 de mai sus sunt 
persoanele înregistrate în registrul acŃionarilor Băncii la data la care Banca recepŃionează Notificarea 
de la AcŃionarul Cedent. 

5. În cazul în care, după recepŃionarea Notificării, Banca constată existenŃa unor discrepanŃe între 
informaŃiile incluse în Notificare şi informaŃiile înregistrate în registrul acŃionarilor va informa 
AcŃionarul Cedent despre discrepanŃele în cauză urmând ca acesta să refacă notificarea în mod 
corespunzător şi, dacă este cazul, să întreprindă demersurile necesare pentru 
modificarea/completarea datelor de identificare înscrise în registrul acŃionarilor. 

6. În termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la recepŃionarea Notificării concordante cu datele 
înscrise în registrul acŃionarilor din data recepŃionării Notificării şi având conŃinutul menŃionat la 
punctul 3 de mai sus, Banca va disponibiliza pe pagina de internet proprie informaŃiile referitoare la 
intenŃia de vânzare a unui număr de acŃiuni, indicând exclusiv numărul de acŃiuni oferite la vânzare, 
precum şi preŃul solicitat de AcŃionarul Cedent pentru fiecare acŃiune. Totodată, Banca va indica data 
receptionarii Notificarii, precum si data calendaristică la care o persoană trebuie să fie înregistrată în 
registrul acŃionarilor Băncii pentru a beneficia de dreptul de preferinŃă la achiziŃia acŃiunilor care fac 
obiectul Notificării. 

7. Persoanele înregistrate ca acŃionari ai Băncii la data recepŃionării de către Bancă a Notificării au la 
dispoziŃie un termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice pentru a-şi exprima intenŃia de a 
achiziŃiona numărul de acŃiuni care face obiectul Notificării la preŃul indicat de AcŃionarul Cedent. 
Exprimarea intenŃiei de a achiziŃiona numărul de acŃiuni care face obiectul Notificării se realizează 
prin transmiterea către Bancă a unei notificări privind intenŃia de achiziŃie, notificare care va conŃine 
cel puŃin următoarele informaŃii ("NotificNotificNotificNotificarea de Achiziarea de Achiziarea de Achiziarea de AchiziŃieieieie"):  

a. numele/denumirea şi datele de identificare complete ale acŃionarului respectiv; 



b. confirmarea intenŃiei de a achiziŃiona numărul de acŃiuni pe care AcŃionarul Cedent 
intenŃionează să îl înstrăineze la preŃul indicat de acesta din urmă; 

c. datele de contact ale acŃionarului, respectiv număr de telefon şi/sau număr de fax si/sau 
adresa de email; 

d. acordul expres al acŃionarului privind transferarea de către Bancă a tuturor datelor de 
identificare/contact incluse în Notificarea de AchiziŃie către AcŃionarul Cedent. 

8. În cazul în care mai mulŃi acŃionari îndreptăŃiŃi transmit Băncii în termenul menŃionat la punctul 7 de 
mai sus Notificări de AchiziŃie, fiecare dintre acŃionarii îndreptăŃiŃi va putea achiziŃiona un număr de 
acŃiuni oferite de AcŃionarul Cedent stabilit cu luarea în considerare a ponderii acestora în numărul 
total de acțiuni deținut de către aceștia. Notificarile de Achizitie vor fi considerate a fi transmise în 
termen dacă sunt înregistrate la sediul Raiffeisen până cel târziu la ora 17:00 a ultimei zi din cadrul 
termenului prevazut la punctul 7. 

9. În termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea termenului menŃionat la puntul 7 de 
mai sus Banca va transmite AcŃionarului Cedent: 

a. datele de identificare şi de contact ale acŃionarului/acŃionarilor care a/au transmis Băncii 
Notificare/Notificări de AchiziŃie; în cazul în care sunt mai mulŃi acŃionari, Banca va 
indica AcŃionarului Cedent numărul de acŃiuni pe care fiecare dintre acŃionarii interesaŃi îl 
poate achiziŃiona în conformitate cu punctul 8 de mai sus urmând ca AcŃionarul Cedent 
să înstrăineze, la preŃul indicat în Notificare, acŃiunile către acŃionarul/acŃionarii care 
a/au exercitat dreptul de preferință; sau 

b. confirmarea faptului că în perioada menŃionată la punctul 7 de mai sus, Banca nu a 
recepŃionat nicio Notificare de AchiziŃie şi implicit faptul că AcŃionarul Cedent poate 
înstrăina acŃiunile către un terŃ la un preŃ cel puŃin egal cu cel înscris în Notificare. 

10.   În cazul în care AcŃionarul Cedent nu respectă oricare dintre prevederile de la punctele 2 - 9 de 
mai sus, Banca este îndreptăŃită să refuze înregistrarea transferului acŃiunilor de la AcŃionarul Cedent 
către un terŃ. 
 


