
 

 

 
 

In atentia Detinatorilor de Obligatiuni 
Raiffeisen Bank S.A., RBRO16, ISIN: RORFZBDBC028 

 
 
Bucureºti, 04  iulie  2016 – Raiffeisen Bank S.A. anun]ã cã în data de 20 iulie 2016 se va 
efectua plata de dobândã ºi principal aferentã obliga]iunilor simbol RBRO16, ISIN: 
RORFZBDBC028, conform Prospectului de Emisiune aprobat prin Decizia Autoritã]ii de 
Supraveghere Financiarã A/250 din data de 23.07.2013.  
 
Plata de dobândã ºi principal va fi realizatã în data de 20 iulie 2016, catre De]inãtorii de 
Obliga]iuni RBRO16 înscrisi în Registrul De]inãtorilor de Obliga]iuni ]inut de cãtre S.C. 
Depozitarul Central S.A, la Data de Referin]ã 8 iulie 2016.  
 
Dobânda va fi calculatã în conformitate cu prevederile paragrafului 3.6.2 (ii) din Prospectul de 
Emisiune. 
În conformitate cu prevederile Legii 297/2004, art. 146 alin. 51, pentru De]inãtorii de 
Obliga]iuni care au eviden]iate instrumentele la data de referin]ã în conturi deschise la 
Participan]ii la sistemul de compensare-decontare ºi registru al Depozitarului Central 
(intemediarii defini]i la art. 2 pct. 14 din Legea 297/2004, brokeri sau agen]i custode), plata 
se va face în RON, prin intermediul Depozitarului Central ºi a Participan]ilor care au obliga]ia, 
conform contractelor încheiate cu Depozitarul Central, sã eviden]ieze sumele încasate în 
conturile de numerar deschise pe numele fiecãrul de]inãtor de obliga]iuni.   
 
Pentru de]inãtorii de obliga]iuni nereprezenta]i de Participan]ii la sistemul de compensare-
decontare ºi registru al Depozitarului Central înregistra]i în Sec]iunea I a Depozitarului Central, 
plata se va face prin transfer bancar în conturile în RON deschise de De]inãtorii de Obliga]iuni 
pentru care detaliile de platã relevante sunt men]ionate în registrul de]inãtorilor furnizat de 
catre S.C. Depozitarul Central S.A. cãtre Raiffeisen Bank S.A. În cazul în care detaliile de platã 
relevante nu sunt furnizate de cãtre S.C. Depozitarul Central S.A., se vor utiliza conturile 
specificate prin formularul de subscriere sau dupã achizi]ia obliga]iunilor.  
 
Exemplu de calcul:  
Valoarea nominalã pentru o obliga]iune: 10.000 RON  
Dobânda conform Prospect de Emisiune: 5,5%  
Perioada de Referin]ã: 20 iulie 2015 – 19 iulie 2016 
Numãr zile din Perioada de Referin]ã: 366 
Numãr zile din Perioada de calcul: 366 



 

 

Dobânda la data de 20 iulie 2016: 10.000 RON x 5, 5% x 366/366 = 
550 RON  
Platã Principal 20 iulie 2016: 10.000 RON x numãr obliga]iuni de]inute 
 
Mai multe detalii referitoare la plata dobânzilor pot fi gãsite în Prospectul de Emisiune, 
accesând adresa: http://www.raiffeisen.ro/despre-raiffeisen-bank/detinatori-de-
obligatiuni/emisiunea-de-obligatiuni-rbro16 
  
Pentru informa]ii suplimentare: comunicare.externa@raiffeisen.ro 

 
* * * * 

 
Raiffeisen Bank S.A. este o bancã universalã de top, care oferã o gamã completã de produse ºi servicii financiare 
de calitate superioarã persoanelor fizice, IMM-urilor ºi corpora]iilor mari. Grupul austriac Raiffeisen Bank 
International AG (RBI) de]ine 99,49% din ac]iunile Raiffeisen Bank S.A., de]ine una dintre cele mai importante 
re]ele bancare din ECE, fiind prezentã în 15 pie]e din regiune prin intermediul unor bãnci subsidiare, companii 
de leasing ºi al]i furnizori de servicii financiare.  
 


