Punctul 2 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE
Distribuirea profitului din bilan conform situa iilor anuale ale societ ii la
31.12.2008 în valoare de 206.058.295,95 se va face în baza prezentei
propuneri a Consiliului de Administra ie dup cum urmeaz :
Cu privire la cele 317.012.763 de ac iuni f r

valoare nominal

(in limba

germana: Stückaktien) se vor distribui dividende în valoare de 0,65 EUR
pentru fiecare ac iune, in sum total de 206.058.295,95 EUR.”

Punctul 3 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE
Membrii
a) Consiliului de Administra ie 2i
b) Consiliului de Supraveghere
ale Erste Group Bank AG în anul fiscal 2008, sunt desc rca i de gestiune,
Desc rcarea de gestiune urmeaz sa fie aprobat formal prin voturi
separate.”

Punctul 4 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE
Membrilor Consiliului de Supraveghere le este acordat
valoare total

o remunera ie în

de 325.000 EUR pentru anul fiscal 2008. Responsabilitatea

distribuirii acestei sume îi revine Consiliului de Supraveghere. Indemniza iile
de 2edin , ce trebuie pl tite pe lâng plata compensa iei sus-amintite pentru
membrii Consiliului de Supraveghere vor fi de 500 EUR pentru fiecare
2edin

a Consiliului de Supraveghere sau pentru fiecare întâlnire a unuia

dintre comitetele sale.”

Punctul 5 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE
Mag. Bettina Breiteneder, Mag. Jan Homan, Juan María Nin Génova 2i DI
Mag. Friedrich Rödler vor fi ale2i în Consiliul de Supraveghere al Erste
Group Bank AG pân

la încetarea activit ii adun rii ac ionarilor, care va

hot rî asupra aprob rii formale a ac iunilor Consiliului de Supraveghere
pentru anul fiscal 2013.”

Punctul 6 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE
Pe lâng

societatea de audit Sparkassen-Prüfungsverband, care este

societatea de audit bancar impus

de lege, este numit

2i societatea de

audit Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. pentru a audita
situa iile financiare anuale 2i raportul privind situa ia societ ii, precum 2i
situa iile financiare 2i raportul privind situa ia la nivel de grup, pe care
societatea trebuie s le preg teasc pentru anul fiscal 2010 conform art. 1 al
Regulamentului de audit pentru b ncile de economii (în limba german :
Prüfungsordnung für Sparkassen), anex la art. 24 al Legii privind b ncile de
economii (în limba german : Sparkassengesetz).”

Punctul 7 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE
Societatea este autorizat s achizi ioneze ac iuni proprii în conformitate cu
art. 65 paragraful 1 (7) al Legii privind societ ile pe ac iuni (în limba
german : Aktiengesetz) în scopul tranzac ion rii acestora, cu condi ia ca
valoarea ac iunilor achizi ionate în acest scop s

nu dep 2easc

5% din

capitalul social la sfâr2itul fiec rei zile. Contravaloarea nu trebuie s fie mai
mic

de jum tate din pre ul de închidere la Bursa de Valori din Viena din

ultima zi de tranzac ionare înaintea achizi iei 2i nu trebuie s dep 2easc de
dou

ori pre ul de închidere la Bursa de Valori din Viena din ultima zi de

tranzac ionare înaintea achizi iei. Aceast autorizare este valabil timp de 30
de luni, deci pân

la data de 11 noiembrie 2011, 2i înlocuie2te autorizarea

ob inut în cadrul celei de-a 15-a adun ri ordinare a ac ionarilor Erste Group
Bank AG pentru achizi ionarea ac iunilor proprii în scopul tranzac ion rii
acestora.”

Punctul 8 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE
Cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, Consiliul de Administra ie este
autorizat s

achizi ioneze ac iuni proprii în

conformitate cu art. 65

paragraful 1 (8) al Legii privind societ ile pe ac iuni (în limba german :
Aktiengesetz), cu condi ia ca valoarea ac iunilor achizi ionate în baza
prezentei autoriz ri 2i a art. 65 paragraful 1 (1), (4) 2i (7) al Legii privind
societ ile comerciale (în limba german : Aktiengesetz) s

nu dep 2easc

10% din capitalul social. Contravaloarea fiec rei ac iuni nu trebuie s fie mai
mic

de 2 EUR 2i nu trebuie s

obligat

s

dep 2easc

100 EUR. Societatea este

publice hot rârea Consiliului de Administra ie, programul de

r scump rare a ac iunilor care are la baz aceast hot râre 2i durata acestui
program. Ac iunile proprii achizi ionate în baza prezentei hot râri pot fi
înstr inate cu aprobarea Consiliului de Supraveghere în scopul emiterii de
ac iuni cu titlu de contra-presta ie pentru achizi ionarea, precum 2i finan area
achizi ion rii

de

societ i

comerciale,

întreprinderi,

p ri

ale

unor

întreprinderi, sau ac iuni la una sau mai multe societ i comerciale din
Austria

sau

din

str in tate,

prin

urmare

în

alte

modalit i

decât

tranzac ionarea la burs sau prin ofert public . De asemenea, Consiliul de
Administra ie este autorizat s î2i r scumpere propriile ac iuni f r nici o alt
aprobare din partea adun rii ac ionarilor. Aceast
timp de 30 de luni, pân

autorizare este valabil

la data de 11 noiembrie 2011, 2i înlocuie2te

autorizarea ob inut în cadrul celei de-a 15-a adun ri ordinare a ac ionarilor
Erste Group Bank AG pentru achizi ionarea ac iunilor proprii conform art. 65
paragrafului 1 (8) al Legii privind societ ile pe ac iuni (în limba german :
Aktiengesetz).”

Punctul 9 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE
Societatea este autorizat

s

achizi ioneze titluri de participa ie proprii în

conformitate cu art. 23 paragraful 16 al Legii bancare (în limba german :
Bankwesengesetz) cumulat cu art. 65 paragraful 1 (7) al Legii privind
societ ile

pe

ac iuni

(în

limba

german :

Aktiengesetz)

în

scopul

tranzac ion rii acestora, cu condi ia ca valoarea titlurilor de participa ie
achizi ionate în acest scop s nu dep 2easc 5% din capitalul de participa ie
emis la sfâr2itul fiec rei zile. Contravaloarea fiec rui titlu de participa ie nu
trebuie s fie mai mic de 100 EUR 2i nu trebuie s dep 2easc 5.000 EUR.
Titlurile de participa ie proprii care au fost achizi ionate în baza prezentei
hot râri pot fi înstr inate 2i în alte modalit i decât prin tranzac ionarea la
burs sau prin ofert public . Aceast autorizare este valabil timp de 30 de
luni, pân la data de 11 noiembrie 2011.”

Punctul 10 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE
Consiliul de Administra ie este autorizat s achizi ioneze titluri de participa ie
proprii în conformitate cu art. 23 paragraful 16 al Legii Bancare (în limba
german : Bankwesengesetz) în coroborare cu art. 65 paragraful 1 (8) al
Legii privind societ ile pe ac iuni (în limba german : Aktiengesetz), cu
condi ia ca valoarea titlurilor de participa ie achizi ionate în baza prezentei
autoriz ri 2i în conformitate cu art. 65 paragraful 1 (1), (4) 2i (7) al Legii
privind societ ile comerciale pe ac iuni (în limba german : Aktiengesetz) s
nu dep 2easc

10% din capitalul de participa ie emis. Contravaloarea

fiec rui titlu de participa ie nu trebuie s

fie mai mic

de 100 EUR 2i nu

trebuie s dep 2easc 5.000 EUR. Titlurile de participa ie proprii care au fost
achizi ionate în baza prezentei hot râri pot fi înstr inate - cu aprobarea
Consiliului de Supraveghere - în alte modalit i decât prin tranzac ionarea la
burs sau prin ofert public . Aceast autorizare este valabil timp de 30 de
luni, pân la data de 11 noiembrie 2011.”

Punctul 11 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE

Consiliul de Administra ie este autorizat, ca in termen de cinci ani de la
înregistrarea la Oficiul Registrului Comer ului a amendamentului la actul
constitutiv, s emit - cu acordul Consiliului de Supraveghere 2i în condi iile
unui vot favorabil din partea a trei p trimi dintre reprezentan ii ac ionarilor obliga iuni convertibile cu drept de conversie în ac iuni sau cu drept de
subscriere de ac iuni ale societ ii, în mai multe tran2e si cu respectarea
dreptului de subscriere al ac ionarilor. Emiterea de obliga iuni convertibile
este limitat

în m sura în care toate drepturile de conversie 2i subscriere

sunt acoperite de capitalul condi ionat. Pre ul de emisiune 2i condi iile
emisiunii de obliga iuni convertibile vor fi stabilite de Consiliul de
Administra ie, cu acordul Consiliului de Supraveghere.
Aceast

autorizare va fi inserat

la noul punct 8.4 din actul constitutiv,

conform formul rii din anex („Modific ri aduse actului constitutiv”), care va fi
ata2at procesului verbal al adun rii generale.”

Punctul 12 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE

Capitalul social al Societ ii majorat condi ionat, cu o sum

de maxim

124.700.000 EUR, prin emisia unui num r de maxim 62.350.000 ac iuni
ordinare la purt tor, pentru a acorda investitorilor de obliga iuni convertibile
drepturi de conversie sau subscriere.
Aceast

Hot râre va fi inserat

la noul punct 6.2 din actul constitutiv,

conform formul rii din anex , care va fi ata2at procesului verbal al adun rii
generale.
Conform anexei disponibile („Modific ri aduse actului constitutiv”), punctele
6.2 pân la 6-10 din actul constitutiv vor fi renumerotate, de la 6.1.1 la 6.1.9.
În continuare, pentru claritate, punctul 6.1 din actul constitutiv va fi completat
conform formul rii din anex („Modific ri aduse actului constitutiv”), care va fi
ata2at

procesului verbal al adun rii generale, în sensul preciz rii scopului

capitalul condi ionat existent.”

Punctul 13 pe ordinea de zi

„Se propune adoptarea urm toarei hot râri de c tre adunarea ac ionarilor:

HOT RÂRE

Actul constitutiv al Erste Group Bank AG va fi amendat a2a cum s-a anun at
la Punctul 13 de pe ordinea de zi publicata, formularea exact fiind cea din
anexa („Modific ri aduse actului constitutiv”), care va fi ata2at
verbal al adun rii generale.”

procesului

