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RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 

5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

Data: 22.07.2022 

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA 

Sediul social:    Cluj-Napoca, Calea Dorobanților 30-36 

Numar tel./fax:    0264/407150/407179 

Numar/data inregistrarii la ORC: J12/4155/1993 

CUI:      5022670 

Capital soc.subscris si varsat: 7.076.582.330 lei  

Piata regl. de tranzactionare:  Bursa de Valori Bucuresti 

  

1. Evenimente importante de raportat 

a) Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul. 

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul. 

c)  Procedura de insolvenţă, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – nu este 

cazul. 

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul. 

e) Alte evenimente:  

 

BANCA TRANSILVANIA S.A. informează acţionarii că data de 29 august 2022 este 

data platii pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate ca urmare a finalizarii 

operatiunii de consolidare, care se va realiza in temeiul Hotararii Adunarii 

Extraordinare a Actionarilor din data de 28.04.2022.  

Pretul instrumentului stabilit de AGEA este de 2,5273 lei/actiune si, avand in vedere 

consolidarea valorii nominale de la 1 la 10 lei, pretul compensării fracţiilor este de 

25,273 lei, sens in care compensarea efectiva va respecta urmatoarea formula: 

Valoarea compensarii = Pretul compensarii fractiilor (25,273 lei) x Fractia rezultata. 

Prin aceeasi hotarare AGEA s-a aprobat data de inregistrare ca fiind 17 august 2022 

si ex-date – 16 august 2022. 



 

Banca Oamenilor Întreprinzători 
 

Sediul Central: Calea Dorobantilor 30-36, 400117, Cluj-Napoca  
Tel: + 40 264 407 150; Fax: + 40 264 301 128; www.bancatransilvania.ro 

SWIFT: BTRLRO22 
C.U.I. RO 50 22 670 
R.B. - P.J.R.  12 - 019 - 18.02.1999 
Nr. Înreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993 

 

 

Platile reprezentând contravaloarea fractiilor rezultate, cuvenite actionarilor se vor 

realiza conform informatiilor publicate pe site-ul Bancii Transilvania, Sectiunea AGA 

2022, Subsectiunea Informatii privind consolidarea valorii nominale a actiunilor TLV, 

in conformitate cu prevederile legale aplicabile.  

Aducem la cunostinta actionarilor ca, in conformitate cu modificările legislative la 

nivelul pieţei de capital, in cazul in care rezulta fractiuni de instrumente financiare ca 

urmare a aplicarii algoritmului pentru calculul numarului de actiuni cuvenite ca 

urmare a consolidării, rotunijirea numărului acţiunilor se va face în jos, la valoarea 

mai mică. In cazul in care actionarul este reprezentat de catre mai multi Participanti 

(societatile de brokeraj de actiuni) si/sau figureaza cu actiuni inregistrare atat in 

Sectiunea 1 (la Depozitarul Central) cat si in Sectiunea 2 (la mai multe societati de 

brokeraj de actiuni), noile actiuni se vor acorda pro rata si rotunjirea la valoarea mai 

mică se va face in raport cu fiecare pachet de actiuni identificat conform celor 

mentionate anterior si nu raportat la totalul actiunilor detinute de catre actionar. Pe 

cale de consecinţă, pentru a evita eventualele operaţiuni de rotunjire ca urmare a 

consolidării, in acord cu prevederile legale aplicabile, recomandarea adresată 

acţionarilor este de a se asigura ca, pana in data de 15 august 2022 inclusiv (data 

anterioara ex-date), portofoliile pe care le deţin să fie unificate, fie în Secţiunea 1, fie 

la un singur participant, şi, indiferent de situaţie, acestea să fie un număr divizibil cu 

10. 

De asemenea, acţionarii care, în urma operaţiunii de consolidare, ar urma să nu 

beneficieze de alocarea unui numar întreg de acţiuni, pot tranzactiona din propria 

initiativa, pana in data de 15 august 2022 inclusiv (data anterioara ex-date), un număr 

de acţiuni cu simbol TLV care să le asigure alocarea, în urma operaţiunii de 

consolidare, a unui număr întreg de acţiuni. Precizam totodata ca actionarii care vor 

avea un numar mai mic de 10 actiuni, ulterior datei de 15 august 2022, vor pierde 

calitatea de actionar al emitentului ca urmare a finalizarii operatiunii de consolidare, 

urmand a fi compensati corespunzator pentru fractia astfel rezultata. 

Procesele indicate mai sus pot fi realizate doar de catre actionar conform deciziei 

proprii, emitentul nefiind implicat in acest demers de tranzactionare de actiuni in nici 

o calitate. 
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In vederea informarii actionarilor in mod adecvat,  va aducem la cunostinta ca a fost 

publicata procedura BT de plata a contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a 

operatiunii de consolidare pe website-ul bancii (www.bancatransilvania.ro), putand fi 

astfel accesata de catre toti cei interesati. Aceasta contine toate detaliile privind 

modalitatile de plata a fractiei rezultate. 

 

 

DIRECTOR GENERAL    DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC 

ÖMER TETIK    IOANA OLANESCU 

http://www.bancatransilvania.ro/

