P edstavenstvo spole nosti Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG zve akcioná e
spole nosti na
13. ádnou valnou hromadu,
která se bude konat v pátek 19. kv tna 2006 v 10:00 hod. v Austria Center Vienna, sál D,
Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Víde-.
Program:
1.

P edložení ú etní záv rky, zprávy p edstavenstva o hospoda ení spole nosti a zprávy
dozor í rady za ú etní období 2005 a p edložení konsolidované ú etní záv rky a
konsolidované zprávy o hospoda ení za ú etní období 2005.

2.

Schválení rozd lení bilan ního zisku.

3.

Schválení zprošt ní odpov dnosti len4
a) p edstavenstva a
b) dozor í rady
za ú etní období 2005.

4.

Schválení odm -ování len4 dozor í rady.

5.

Volba len4 dozor í rady.

6.

Volba dalšího auditora pro ov ení ú etní záv rky a zprávy o hospoda ení spole nosti,
jakož i konsolidované ú etní záv rky a konsolidované zprávy o hospoda ení pro ú etní
období 2007 vedle Svazu kontroly spo itelen (Sparkassen-Prüfungsverband) jako
zákonem stanoveného auditora.

7.

Schválení nabytí vlastních akcií za ú elem obchodování s cennými papíry.

8.

Schválení usnesení o zmocn ní nabývat vlastní akcie pro blíže neur ený ú el a
o vylou ení možnosti nabývání t chto akcií pro ú ely obchodování, jakož i schválení
zmocn ní použít takto nabyté akcie jako pln ní za nabytí jakýchkoli spole ností,
podnik4 i jejich ástí nebo podíl4 na jedné i více spole nostech v Rakousku i
v zahrani í, tedy zcizit (prodat) jiným zp4sobem než prost ednictvím burzy cenných
papír4 i ve ejné nabídky akcií.

9.

Schválení usnesení o zmocn ní p edstavenstva zvýšit do p ti let od zápisu zm n
stanov do rakouského obchodního rejst íku (Firmenbuch) základní kapitál spole nosti,
p ípadn i v n kolika tranších, až o 180 000 000 EUR vydáním až 90 000 000 akcií, a
to následovn , p i emž druh akcií, emisní kurs, podmínky emise a p ípadné vylou ení
p ednostního práva akcioná 4 na úpis nových akcií stanoví p edstavenstvo se
souhlasem dozor í rady: a.) vydáním akcií proti pen žitému vkladu a bez vylou ení
p ednostního práva akcioná 4 na úpis nových akcií; avšak s vylou ením p ednostního
práva akcioná 4 na úpis nových akcií, budou-li v rámci zvýšení základního kapitálu
spole nosti vydány akcie ur ené pro úpis zam stnanci, vedoucími zam stnanci a leny
p edstavenstva spole nosti nebo osob tvo ících s ní koncern; b.) vydáním akcií proti
nepen žitému vkladu a s vylou ením p ednostního práva akcioná 4 na úpis nových
akcií. Bod 4.4 stanov bude odpovídajícím zp4sobem zm n n.

10.

Schválení usnesení o zmocn ní p edstavenstva se souhlasem dozor í rady
podmín n zvýšit základní kapitál spole nosti do p ti let od zápisu zm n stanov do
rakouského obchodního rejst íku (Firmenbuch) až o 20 000 000 EUR vydáním až
10 000 000 kmenových akcií zn jících na majitele nebo na jméno s emisní cenou ve
výši alespo- 2,00 EUR za akcii proti pen žitému vkladu a s vylou ením p ednostního
práva dosavadních akcioná 4 na úpis nových akcií; tento autorizovaný podmín ný
kapitál slouží poskytnutí opcí na akcie zam stnanc4m, vedoucím pracovník4m a
len4m p edstavenstva spole nosti nebo osoby tvo ící s ní koncern. Bod 4.4.3 stanov
bude odpovídajícím zp4sobem zm n n.

11.

Schválení usnesení o
a)

zm n bod4 2.5.3.4, 17. a 18. stanov (p izp4sobení stanov platnému zn ní
zákona o hypote ních bankách a zákona týkajícího se bankovních dluhopis4 –
fundierte Bankschuldverschreibungen);

b)

zm n bodu 10.4 stanov (požadavek p edchozího souhlasu dozor í rady p i
p4sobení len4 p edstavenstva ve funkcích orgán4 spole ností, jež se
spole ností netvo í koncern);

c)

škrtnutí bodu 13.3.14 stanov (jmenování len4 orgán4 spole ností, na kterých se
spole nost majetkov podílí).

Valné hromady se mohou ú astnit akcioná i spole nosti Erste Bank pouze tehdy, pokud své
akcie uloží nejpozd ji do 15. kv tna 2006 až do ukon ení valné hromady u spole nosti Erste
Bank, rakouského ve ejného notá e nebo u úst edí jiného rakouského pen žního ústavu.
Depozitá i jsou povinni p edložit spole nosti potvrzení o uložení nejpozd ji do 16. kv tna
2006 (p edem faxem: 050100/916383 - ze zahrani í: +4350100/916383).
Konsolidovaná výro ní zpráva spolu s konsolidovanou ú etní záv rkou a konsolidovanou
zprávou o hospoda ení, jakož i ú etní záv rka a zpráva o hospoda ení spole nosti Erste
Bank jsou uloženy v sídle spole nosti Erste Bank (bankovní hala), 1010 Víde-, Graben 21 a
jsou zájemc4m zdarma k dispozici. Dále je až do dne konání valné hromady uložena v sídle
spole nosti Erste Bank (bankovní hala), 1010 Víde-, Graben 21, zpráva p edstavenstva
o programu majetkové ú asti zam stnanc4 v roce 2006 a je zájemc4m rovn ž zdarma k
dispozici.
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