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CONDITII PRIVIND RESTITUIREA UNEI COTE-PĂRȚI DIN APORTURILE 

ACŢIONARILOR Bancpost  

 ca urmare a reducerii capitalului social al Bancpost S.A. prin reducerea valorii 

nominale a acţiunilor, 

- termeni si conditii ale procesului aplicat cu incepere de la data de 03.01.2019,  

de Banca Transilvania, in urma absorbtiei Bancpost  - 

 

Având în vedere că: 

(a) În data de 31 iulie 2017 Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Bancpost S.A., 

societate pe acțiuni, cu sediul social în B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, sector 2, 

București, înregistrată în registrul instituțiilor de credit sub numărul RB-PJR-40-

013/18.02.1999, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9052/1991 și cod 

unic de înregistrare 404416 ("Bancpost") a aprobat reducerea capitalului social cu suma 

de 235.773.083,20 RON de la 1.178.865.416,00 RON la 943.092.332,80 RON prin 

reducerea valorii nominale a fiecărei acțiuni de la 0,40 RON la 0,32 RON ("Reducerea 

de Capital Social") și restituirea către acționarii înregistraţi în Registrul acţionarilor 

Bancpost la data de referinţă 28.07.2017, a sumei de 0,08 RON per acțiune ("Suma 

Restituirii") înmulțită cu numărul de acțiuni deținute de fiecare acționar al Băncii la 

data de referință a reducerii de capital social, ca urmare a Reducerii de Capital Social; 

formalitatile legale aplicabile privind reducerea capitalului social au fost indeplinite 

corespunzator (inclusiv cerintele de publicare in Monitorul Oficial si cele privind 

perioada dupa care poate fi pusa in aplicare hotararea AGEA potrivit Legii societatilor nr. 

31/1990, precum si aprobarea prealabila a Băncii Naționale a României); 

(b) Preambul: Avand in vedere ca Banca Transilvania, institutie de credit cu sediul 

social in Mun. Cluj-Napoca, str. G. Baritiu, nr. 8, jud. Cluj, avand numar de ordine in 

Registrul Comertului J12/4155/1993 si cod unic de inregistrare 5022670 („Banca 

Transilvania”) si Bancpost au fuzionat prin absorbtie iar in data de 31.12.2018 

(data efectiva a fuziunii) Bancpost S.A. a fost radiata de la Oficiul 

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj, de la data efectiva a 

fuziunii, orice obligatii sau drepturi ale societatii Bancpost sunt preluate de 

catre Banca Transilvania, astfel incat trimiterile facute la Bancpost se 

considera ca fiind facute la Banca Transilvania.  

Definiţii şi interpretare 

1.1 Termenii şi expresiile de mai jos vor avea următoarele înţelesuri: 

Acţionar Îndreptăţit Persoana fizică sau juridică care îndeplineşte 

condiţiile prevăzute la secţiunea 2.1. (Acţionarii 

Îndreptăţiţi) de mai jos; 

Acțiuni Deținute Numărul acțiunilor deținute de un Acționar 

Îndreptățit potrivit Registrului acționarilor Bancpost 

la data de 28.07.2017; 
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Data de Referință 28.07.2017, respectiv data de referință a Reducerii de 

Capital Social, care servește la identificarea 

Acționarilor Îndreptățiți să primească Suma 

Restituită; 

Data Exercitării Data la care un Acționar Îndreptățit își exercită 

Dreptul la Restituire, astfel cum este acesta definit 

mai jos;  

Dreptul la Restituire Dreptul unui Acţionar Îndreptăţit de a-i fi restituită o 

sumă de bani egală cu Suma Restituirii înmulțită cu 

numărul de Acțiuni Deținute, în conformitate cu 

prezentele Conditii; 

Termen Orice termen exprimat in numar de zile 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 la Restituire 

2.1 Acţionarii Îndreptăţiţi 

Acţionar Îndreptăţit este orice persoană fizică sau juridică ce este înscrisă în Registrul 

acționarilor Bancpost la Data de Referință, sau succesorul de drept al respectivei 

persoane ("Succesorul"), ca urmare a decesului, in cazul persoanelor fizice, sau 

lichidarii, in cazul persoanelor juridice, care  face dovada legala (pe baza dezbaterii 

succesiunii) a detinerii dreptului de proprietate asupra acțiunilor care fac obiectul 

Dreptului la Restituire.  

2.2 Suma Restituită 

Orice Acționar Îndreptățit are dreptul la restituirea unei sume de bani (exprimata in 

RON) egală cu Suma Restituirii înmulțită cu numărul de Acțiuni Deținute, după 

aplicarea și reținerea  la sursa a impozitului aplicabil, conform prevederilor legale 

aplicabile  ("Suma Restituită"). 

 

3. Exercitarea Dreptului la Restituire 

3.1 Oricare Acţionar Îndreptăţit îşi va putea exercita Dreptul la Restituire,  pe baza 

următoarelor documente: 

- Cerere de Exercitare a Dreptului la Restituire - Anexa 1 la prezenta, si 

dupa caz, Cererea de Efectuare a Schimbului Valutar si Transfer - 

Anexa 2 la prezenta, în original completate şi semnate corespunzător de către 
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Acţionarul Îndreptăţit sau reprezentantul legal/convenţional al acestuia, după 

caz, însoțite de: 

(a) În cazul Acţionarilor Îndreptăţiţi persoane fizice: 

i. fotocopia actului de identitate al Acţionarului Îndreptăţit, certificată pentru 

conformitate de către Acţionarul Îndreptăţit (iar, in cazul Succesorilor, 

copiile ale documentelor de dezbatere succesorala cu incheiere notariala, 

care atesta dreptul de proprietate asupra acțiunilor care fac obiectul 

Dreptului la Restituire); 

ii. împuternicire autentificată sau împuternicire atestată de un avocat potrivit 

art.3, alin 1, lit c. din Legea nr. 51/1995, sau imputernicire avand aplicata 

alta formalitate asimilata autentificarii/atestarii de catre o autoritate 

competenta din statul in care actionarul este rezident, în original, şi 

fotocopia actului de identitate al reprezentantului, certificată pentru 

conformitate de către reprezentant, în cazul în care Cererea de Exercitare a 

Dreptului la Restituire este depusă prin reprezentant; 

(b) În cazul Acţionarilor Îndreptăţiţi persoane juridice: 

i. fotocopia certificatului de înregistrare al Acţionarului Îndreptăţit sau un 

document echivalent, certificată pentru conformitate de către 

reprezentantul Acţionarului Îndreptăţit; 

ii. certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt 

document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul, emis 

de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este 

înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal; certificatul 

sau documentul echivalent menționat mai sus nu trebuie să fie mai vechi de 

30 de zile înainte de data depunerii Cererii de Exercitare a Dreptului la 

Restituire; 

iii. împuternicirea autentificată sau împuternicire atestată de un avocat potrivit 

art.3, alin 1, lit c. din Legea nr. 51/1995, în original, în cazul în care Cererea 

de Exercitare a Dreptului la Restituire nu este semnată de reprezentantul 

legal; 

iv. fotocopia actului de identitate al reprezentantului persoanei juridice, 

certificată pentru conformitate de către reprezentant; 

v. originalul sau copia legalizată a certificatului de rezidență fiscală eliberat de 

către autoritatea competentă din statul de rezidență sau un alt document 

eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în 

domeniul certificării rezidenței conform legislației interne a acelui stat, 

valabil pentru anul în care se face plata, însoțit de o traducere autorizată în 

limba română, în cazul persoanelor nerezidente.  

3.2 Documentele menţionate la pct. 3.1 de mai sus vor fi redactate în limba română sau în 

limba engleză. Acţionarul Îndreptăţit le va transmite,sau le va depune însoţite de o 

traducere legalizată în limba română sau în limba engleză, în cazul în care oricare 

dintre documente se redactează în altă limbă decât cea română sau cea engleză și în 

condiţiile respectării prevederilor de la pct. 3.1. lit. b) v) de mai sus, după caz. 

3.3 Documentele menţionate la pct. 3.1 şi la pct. 3.2 de mai sus pot fi înaintate personal 

sau prin reprezentant pe bază de împuternicire autentificată/ împuternicire atestată 

de un avocat/ reprezentant legal sau convenţional, dupa caz, cu menţiunea scrisă clar 
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şi cu majuscule "EXERCITAREA DREPTULUI LA RESTITUIRE", la Sediul 

Banca Transilvania, după cum urmează: 

(a) depuse în orice zi lucrătoare, în intervalul programului de lucru și 

anume 09.00-17.00, la sediul Banca Transilvania din Sos. Bucuresti – 

Ploiesti, nr.43, Sector 1, București, prin Registratura;  

(b) transmise prin orice formă de curierat (în plic închis, prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire), astfel încât să fie înregistrate 

ca fiind primite la Sediul Banca Transilvania, din Sos. Bucuresti – 

Ploiesti, nr.43, Sector 1, București, Directia Guvernanta Corporativa si 

Contencios (in atentia: Melania Ionescu); 

(c) transmise prin e-mail la adresele: Actionariat@bancatransilvania.ro; 

melania.ionescu@bancatransilvania.ro;   

Nota: Banca Transilvania isi rezerva dreptul de a refuza cereri de exercitare a dreptului la 

restituire sau de a solicita documente suplimentare in conformitate cu 

reglementarile aplicabile. 

   

4. Plata Sumei Restituite 

4.1 Pentru toți Acționarii Îndreptățiți Modalitatea de plata a Sumei Restituite, este Plata 

prin transfer bancar 

4.2 Plata Sumei Restituite catre Actionarul Indreptatit se va efectua după recepționarea 

documentelor menționate la pct. 3.1., pct. 3.2., într-un termen maxim de 7 zile 

lucrătoare de la validarea acestora., în contul in RON, sau valuta (EUR), dupa cum a 

fost indicat de respectivul Acționar Îndreptățit în Cererea de Exercitare a 

Dreptului la Restituire - Anexa 1 la prezenta si, dupa caz, in Cererea de 

Efectuare a Schimbului Valutar si Transfer - Anexa 2 la prezenta; 

Documentele prevăzute la pct. 3.1, pct. 3.2 de mai sus, vor fi luate în considerare 

pentru actualizarea datelor de identificare (nume/denumire, domiciliu/sediu, act de 

identitate/ certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului) ale Actionarilor 

Indreptatiti, fără a aduce atingere Dreptului la Restituire pentru Acţionarul 

Îndreptăţit, pe baza împuternicirii în acest sens ce va fi acordată de titular prin 

Cererea de Exercitare a Dreptului la Restituire și în condiţiile respectării prevederilor 

din legislaţia aplicabilă privind datele cu caracter personal. 

 

5. Perioada de Exercitare a Dreptului la Restituire 

Acţionarii Îndreptăţiţi isi pot exercita Dreptul la Restituire, ulterior încheierii tuturor 

formalităților legale, începând cu data de 01.02.2018. Acest drept este supus unui 

termen general de prescripție extinctivă de 3 ani potrivit Codului Civil al României. 

Sumele rămase nesolicitate pe parcursul acestei durate vor fi ulterior înregistrate de 

Bancă drept venit. 
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6. Diverse 

6.1 Comunicare Conditii 

Prezentele Conditii sunt disponibile pe pagina de internet a Băncii, la adresa web: 

https://www.bancatransilvania.ro/actionari/achizitie-bancpost/ 

 

6.2 Contact 

Pentru orice informații suplimentare, Banca poate fi contactată: 

a) electronic, la adresele de e-mail: Actionariat@bancatransilvania.ro; 

melania.ionescu@bancatransilvania.ro;  

b) prin corespondență, la adresa: Banca Transilvania S.A. – Sediul din Sos. Bucuresti 

– Ploiesti, nr.43, Sector 1, București – Directia Guvernanta Corporativa si 

Contencios (in atentia: Melania Ionescu); 

 

6.3 Responsabilitate 

Banca Transilvania nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor 

comunicate de Acționarii Îndreptățiți si este exonerată de orice prejudiciu suferit de 

un Acționar Îndreptățit ca urmare a transmiterii de catre acesta a unor informații 

eronate.  

Banca Transilvania nu oferă consultanță fiscală pentru aspectele de ordin fiscal care 

pot prezenta relevanță pentru Acționarii Îndreptățiți. Fiecărui Acționar Îndreptățit i se 

recomandă să apeleze la propriii consultanți fiscali în ceea ce privește anumite 

consecințe fiscale care decurg din exercitarea Dreptului la Restituire. 

 

6.4 Anexele la prezentele Conditii - Anexa 1. CERERE DE EXERCITARE A DREPTULUI 

LA RESTITUIRE, Anexa 2. CERERE DE EFECTUARE SCHIMB VALUTAR SI 

TRANSFER si Anexa 3. Lista documentelor necesare pentru exercitarea 

dreptului la restituire - fac parte integrantă din acestea şi beneficiază de aceeaşi 

forţă juridică. 

 

 

https://www.bancatransilvania.ro/actionari/achizitie-bancpost/

