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ProspectpentruadmiterealatranzacţionarepePiaţaReglementatăaBurseideValoriBucureştia
unorobligaţiuninegarantate,subordonate,dematerializate,denominateînRON,avândoscadenţă
dezece(10)ani,cuovaloaretotalăaprincipaluluide480.000.000RON(„Obligaţiunile")
Numărulinternaţionaldeidentificareavalorilormobiliare(ISIN):ROJX86UZWIR4
Acest document conţine un prospect („Prospectul") în sensul articolului 6 alin. (3) din Regulamentului
(UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care
trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la

tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind
Prospectul"). Prospectul a fost întocmit în confomitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de
instrumentefinanciareşioperaţiunidepiaţă(„Legeanr.24/2017"),Regulamentul5/2018privindemitenţii
de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (cu modificările ulterioare) („Regulamentul 5/2018"),

RegulamentulprivindProspectul,RegulamentulDelegat(UE)2019/980alComisieidin14martie2019de
completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce

priveşte formatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte
publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei („Regulamentul Delegat 2019/980") şi alte
prevederi legale aplicabile.

AcestProspectafostîntocmitînmodexclusivînlegăturăcuadmiterealatr?nzacţionare(„Admiterea")pe
piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti S.A. („BVB") a unui număr total de 960 de
ob]igaţiuni negarantate, subordonate, dematerializate şi denominate în RON, qvând o vâl®'are totală a
principalului de 480.000.000 RON, şi o scadenţă de zece (10) ani, având o valoăre nominală de 500.000
RON fiecare, care au fost emise la data de 19 decembrie 2019 de către Raiffeisen Bank S.A. („Emitentul").

Prospectul va face obiectul aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România („ASF")
în scopul Admiterii. ASF va transmite o notificare a deciziei de aprobare a Prospectului, împreună cu o

copie a acestuia către Autoritatea Europeamă de Supraveghere pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, în
conformitate cu prevederile articolului 18 alin. (2) din Regulamentului 5/2018. Este preconizat că

Admiterea şi tranzacţionarea pe Bursa de Valori Bucureşti a Obligaţiunilor vor avea loc pe data de sau în

jurul datei de 14 mai 2020. Nu se intenţionează depunerea niciunei cereri cu privire la admiterea la
tranzacţionare a Obligaţiunilor pe orice altă piaţă reglementată.

Potenţialii investitori ar trebui să citească Prospectul în întregime. A se vedea Partea 1 „Farcforf.f. de
Rf.§c" pentru o prezentare cu privire la anumite riscuri şi alţi factori care ar trebui avuţi în vedere
înainte de orice investiţie în Obligaţiuni.

Pagina 1 din 145

Obligaţiunile nu au fost şi nu vor fi înregistrate în confomitate cu Legea privind valorile mobiliare a SUA

din 1933, cu modificările ulterioare („Legea privind Valorile Mobiliare a SUA") sau cu orice autoritate
de reglementare a valorilor mobiliare din orice stat sau altăjurisdicţie a Statelor Unite şi nu pot fi oferite
sau vândute în Statele Unite.
Guvemanţa produselor MIFID 11 / Investitorii individuali, investitorii profesionali şi contrapărţi eligibile

(„CPE") - Numai în scopul procesului de aprobare a produsului producătorului, analiza pieţei ţintă pentru
Obligaţiuni a dus la concluzia că: (i) piaţa ţintă a Obligaţiunilor este fomată din CPE şi investitori calificaţi,

fiecare conform definiţiei din Directiva 2014/65/UE (cu modificările ulterioare, în cele ce urmează „MiFID
11"); şi (ii) toate canalele de distribuţie către CPE şi clienţi profesionali sunt adecvate. Produsul este

incompatibil pentru orice client din afara pieţei ţintă identificate mai sus. Orice persoană care oferă, vinde

sau recomandă în mod subsecvent Obligaţiunile (un distribuitor) ar trebui să ia în considerare evaluarea
pieţei ţintă a producătorului; cu toate acestea, un distribuitor care intră în domeniul de aplicare MiFID 11
este responsabil de efectuarea propriei evaluări a pieţei ţintă în ceea ce priveşte Obligaţiunile (prin adoptarea
sau perfecţionarea evaluării de piaţă ţintă realizată de producător) şi deteminarea canalelor de distribuţie

adecvate, sub rezerva respectării obligaţiilor ce revin distribuitorului în legătură cu evaluarea caracterului
adecvat al clienţilor, în confomitate cu MiFID 11, după caz.

Obligaţiunile nu sunt destinate să fie oferite, vândute sau puse la dispoziţie în orice alt mod şi nu ar trebui
să fie oferite, vândute sau puse la dispoziţia niciunui investitor individual din Spaţiul Eco
(„SEE"). În consecinţă, nu a fost pregătit niciun document cu informaţii esenţial
Regulamentului (UE) nr.1286/2014 (astfel cum a fost modificat, „Regulamentul P
sau vânzarea de Obligaţiuni sau pentru a le pune la dispoziţia investitorilor individ

urmare, oferirea sau vânzarea Obligaţiunilor sau punerea lor la dispoziţia oricărui inv
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SEE poate fi ilegală în temeiul Regulamentului PRIIP.

ACEST PROSPECT A FOST APROBAT DE CĂTRE ASF ÎN CALITATE DE AUTORITATE
COMPETENTĂ, PRIN DECIZIA NR .... wff`S....... DIN DATA DE
..'.. MAI 2020.
VIZA DE APROBARE APLICATĂ PE PROSPECT NU ARE VALOARE DE GARANŢIE şl NICI NU
REPREZINTĂ 0 ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA,
AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCUR]LE PE CARE LE-AR PUTEA
IMPLICA ADMITEREA LA TRANZACŢIONARE A OBLIGAŢIUNILOR, OBIECT AL DECIZIEI DE
APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI
ÎN PRIVINŢA EXIGENŢELOR LEGII ŞI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA
ACESTEIA.

Raiffeisen Centrobank AG
lntermediar

Data acestui Prospect este a6) mai 2020
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INFORMATII IMPORTANTE DESPRE ACEST PROSPECT

Prezentul document cuprinde un prospect în sensul Regulamentului privind Prospectul, pentru admiterea la
tranzacţionare a Obligaţiunilor de către Emitent.

DECLARAŢIE PRIVIND RESPONSABILITATEA
Emitentul, RAIFFEISEN BANK S.A., o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu
legile din România, cu sediul social situat în Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea Sky Tower, etajele 2 -7,
10 şi 15, Sector 1, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comemilui cu numărul J40/44/1991 EUID
ROONRC J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820, înregistrată în Registrul lnstituţiilor de Credit ţinut
de Banca Naţională a României cu numărul RB-PJR-40-009, acceptă responsabilitatea cu privire la
infomaţia conţinută în acest Prospect. Pe baza tuturor cunoştinţelor de care dispune, Emitentul (luând
măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta) declară că informaţia conţinută în acest Prospect este în

conformitate cu realitatea şi nu conţine omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această infomaţie.

Intemediarul nu a verificat în mod separat informaţia inclusă în Prospect şi nu îşi asumă nicio răspundere
pentru conţinutul acestui Prospect sau pentru alte declaraţii făcute sau pretinse a fi făcute prin intemediul
acestuia sau în numele acestuia în legătură cu Emitentul, Obligaţiunile sau Admiterea. Intemediarul, în
mod corespunzător, declină, în măsura pemisă de legea aplicabilă, orice răspundere, indiferent dacă este

delictuală sau contractuală sau de orice altă natură pe care ar putea-o avea în legătură cu acest Prospect sau
cu o astfel de declaraţie.

Nicio persoană nu a fost autorizată să dea orice informaţie sau să facă vreo declaraţie în legătură cu
Admiterea, cu excepţia celor care sunt conţinute în acest Prospect iar, dacă au fost date asemenea informaţii

sau făcute asemenea declaraţii, acestea nu ar trebui privite drept autorizate de către Emitent sau lntemediar
sau afiliaţii acestora. Dacă cineva fumizează oricărui investitor infomaţii diferite sau incoerente faţă de
cele conţinute în Prospect, acesta nu ar trebui să se bazeze pe asemenea infomaţii.
Acest Prospect nu este menit să constituie baza oricărei evaluări de credit sau de altă

să fie considerat drept o recomandare din partea Emitentului sau a lntermediarului
al acestui Prospect în sensul achiziţiei de Obligaţiuni. Nici lntermediarul şi nici

i hiritre afiii

consultanţii acestuia nu dau vreo declaraţie sau garanţie, explicită sau implicită, cu p irî8di'â`€Xă6tî-ta`ţ6isau

caracterul complet al oricăror informaţii conţinute în acest Prospect sau la situaţia c
sau comercială a Emitentului şi nicio informaţie inclusă în acest Prospect nu este şi nici

iÂ#nnii:i:::

o promisiune sau o declaraţie a lntermediarului cu privire la evenimente trecute sau viitoare. Se interzice

orice reproducere sau distribuire, integrală sau parţială, a acestui Prospect sau orice dezvăluire a
conţinutului acestuia, cu excepţia situaţiei în care conţinutul Prospectului este disponibil în alt mod

publicului larg, precum şi orice utilizare a infomaţiilor din acest document în alt scop decât în vederea
Admiterii. Punerea la dispoziţie a acestui Prospect, precum şi orice vânzare realizată în temeiuL acestuia nu

trebuie, în nicio situaţie, să creeze niciun fel de presupunere care să conducă la ideea că nu a existat vreo
schimbare în activitatea Emitentului de la data prezentului Prospect, sau că infomaţiile conţinute în acesta
sunt corecte la orice dată ulterioară Prospectului. Acceptarea acestui Prospect de către fiecare potenţial
investitor constituie acordul acestuia cu privire la cele menţionate mai sus.
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Intermediarul nu face nicio declaraţie, nici explicită, nici implicită, cu privire la exactitatea sau caracterul

complet al oricăror infomaţii din prezentul Prospect. Fiecare potenţial cumpărător al Obligaţiunilor ar

trebui să aprecieze în mod individual relevanţa infomaţiilor conţinute în acest Prospect, iar cumpărarea de
către acesta a Obligaţiunilor ar trebui să se bazeze pe o astfel de verificare independentă, după cum
consideră necesar, inclusiv pe evaluarea riscurilor implicate şi pe propria analiză a caracterului adecvat al
oricărei asemenea investiţii, luând în calcul în mod special propriile obiective privind investitiile şi
experienţa, precum şi orice alţi factori care pot prezenta relevanţă pentru un astfel de investitor în legătură
cu investiţia în Obligaţiuni.

Fără a aduce atingere vreunei obligaţii a Emitentului (cu privire la care lntemediarul nu îşi asumă nicio
responsabilitate) de a publica un supliment la prospect în confomitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale
Regulamentului 5/2018 şi ale Regulamentul delegat (UE) 2019/979 al Comisiei din 14 martie 2019 de

completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce

priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la informaţiile financiare esenţiale din rezumatul

prospectului, publicarea şi clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile
mobiliare, suplimentele la prospect şi portalul pentru notificări şi de abrogare a Regulamentului delegat
(UE) nr. 382/2014 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei, precum şi cu orice
alte legi şi regulamente aplicabile, nici transmiterea prezentului Prospect şi nici orice achiziţie realizată în

legătură cu acesta nu vor crea, în nicio situaţie, vreo implicaţie care să conducă la ideea că nu a existat vreo

schimbare în activitatea Emitentului de la data prezentului Prospect sau că infomaţiile conţinute în acesta
sunt corecte la orice dată ulterioară prezentului Prospect.
Potenţialii investitori nu ar trebui să trateze informaţiile din prezentul Prospect drept consultanţă de
investiţii, juridică sau fiscală. Fiecare potenţial investitor ar trebui să îşi consulte propriul consultantjuridic,

consultant financiar, contabil şi aLţi consilieri pentru consultanţă juridică, fiscală, comercială, financiară şi
pentru alte servicii de consultanţă conexe referitoare la orice investiţie în Obligaţiuni. Nici
Intemediarul nu fac o declaraţie vreunui potenţial investitor în Obligaţiuni cu privire
investiţii în Obligaţiuni realizate de respectivul investitor în temeiul legislaţiei relevante

similare privind investiţiile. Orice persoană care se hotărăşte să subscrie sau să cum
obligaţia d6 a cunoaşte şi de a se conforma restricţiilor şi limitărilor prevăzute în pre;

l'`pro;p-eGti Pr*

cumpărareaobligaţiunilor,investitoriiîşiasumăoricerăspundereatra.săîncazulîn-carerti-pec.t`iyaachi,2iţ/ie
este considerată ilegală în ţara de reşedinţă a investitorilor.

``+ -

Informaţiile care se regăsesc pe website-ul Emitentului, pe orice website la care se face referire în acest
Prospect sau pe orice website care conţine legături directe sau indirecte către website-ul Emitentului nu

sunt incorporate prin referinţă la acestea în prezentul Prospect şi orice decizie de a subscrie sau cumpăra
Obligaţiunile nu ar trebui să se bazeze pe aceste informaţii.
Acest Prospect va fi disponibil pe website-ul Emitentului, la adresa !±±±±±±±±aif`feisen.ro şi pe website-ul

Bursei de Valori Bucureşti, la www,bvb.

iar variantele în fomă tipărită ale acestuia vor fi puse la
dispoziţie gratuit, la cerere, în timpul programului nomal de lucru, la sediul Emitentului din în Calea
Floreasca nr. 246C, Clădirea Sky Tower, etajele 2 -7,10 şi 15, Sector 1, Buciireşti, România. Infomaţiile
din acest Prospect sunt exacte numai la data menţionată pe prima pagină a acestui Prospect. Este posibil să
fi intervenit modificări în activitatea şi situaţia financiară a Emitentului de la acea dată.
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PREZENTAREA INFORMAŢIILOR FINANCIARE
lnformaţii]e financiare
Cu excepţia cazului în care este indicat altfel, informaţiile financiare din acest Prospect aferente Emitentului

şi subsidiarelor sale consolidate („Grupul") au fost preluate din situaţiile financiare auditate consolidate
ale Grupului pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, care includ şi cifre comparative
aferente

exerciţiului

financiar

încheiat

la

31

decembrie

2018

(„Situaţiile

Financiare

Anuale

Consolidate"), fiind însoţite de raportul auditorului independent.

Situaţiile Financiare Anuale Consolidate ale Grupului au fost întocmite în conformitate cu Standardele

lntemaţionale de Raportare Financiară, astfel cum a fost adoptate la nivelul Uniunii Europene („IFRS").
Politicile şi metodele contabile semnificative care se aplică infomaţiilor financiare ale Grupului sunt

aplicate în mod consecvent infomaţiilor fmanciare din acest document.
Anul financiar al Grupului se încheie la 3 1 decembrie iar referinţele din acest Prospect la un an specific se

referă la perioada de 12 luni încheiată la data de 31 decembrie a respectivului an.

Moneda de prezentare şi fiincţională a Grupului este RON. În consecinţă, Situaţiile Financiare Anuale

Consolidate incluse în acest Prospect sunt prezentate în RON, cu excepţia cazului în care este indicat altfel.
Situaţiile Financiare Anuale Consolidate au fost auditate de Emst & Young Assurance Services S.R.L.

(„Auditorul"), după cum rezultă şi din raportul emis de acesta şi care este ataşat prezentului Prospect.
Raportul de audit al Auditorului ataşat la acest Prospect se referă la Situaţiile Financiare Anuale
Consolidate, precum şi la situaţiile financiare separate ale Emitentului..

Infomaţiile operaţionale incluse în acest Prospect sunt neauditate, cu excepţia cazului în care se prevede

eauditate

în mod expres contrariul. Informaţiile operaţionale incluse în acest Prospect sunt info

referitoare la activitatea Emitentului şi/sau a Grupului. Infomaţiile operaţionale
umătoarele surse: (i) evidenţele inteme ale Grupului; (ii) sistemele contabile; (iii)

raportare folosite pentru întocmirea situaţiilor financiare; (iv) ipotezele şi analizele
discuţii cu personalul cheie din departamentele operaţionale ale Grupului. Infoma
conturile de gestiune sau din sistemele inteme de raportare privind activităţile Grupul

e-AP#ffi`ai6

din

e regăsesc în cea

mai mare parte în Partea 2 „Descrierea Emitentului" din acest Prospect.

Moneda de prezentare
Cu excepţia cazului în care se indică altfel. toate trimiterile din acest document la „RON", „leu românesc",
leu" (singular) sau „lei" (plural) reprezintă trimiteri la moneda legală aflată în circulaţie în România. Toate
trimiterile la euro, „euro", „EUR", „eurocenţi" sau „€" reprezintă trimiteri la moneda introdusă la

începutului celei de a treia etape a Uniunii Economice şi Monetare, în confomitate cu Tratatul privind
înfiinţarea Comunităţii Europene, cu modificările ulterioare.

Nu se face nicio declaraţie cu privire la faptul că orice sumă exprimată într-o monedă specifică în prezentul

Prospect ar fi putut sau nu să fie convertită în oricare dintre celelalte monede prezentate în prezentul
Prospect, la orice curs de schimb. Există o piaţă limitată pentru leul românesc în afara României.

Disponibilitatea limitată a acestor monede poate conduce la o volatilitate a ratelor de schimb.
Tabelul ce urmează indică cursul de schimb cel mai ridicat, cel mai scăzut şi mediu, precum şi cel de la

sfârşitul perioadei de referinţă, pentru peTioadele şi datele indicate, Leu românesc faţă de euro şi dolarul

american, confom cursului de schimb publicat de către Banca Naţională a României pentm perioadele
relevante.
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Cursu] de schimb prin raportare La RON

Euro

Anul

Cel

Cel

La

mai

mai

ridicat

scăzut

srarşitu]

4,6597

4,4888

4,5681

4,6597

4,6695

4,6206

4,6535

4,6639

4,7808

4,6634

4,7452

4,7793

Media

perioadei

Sursa: Banca Naţională a României.
Do]aruL american

Anul

Cel
mai
ridicat

Cel
mai
scăzut

Media

La
sfârşitul
perioadei

4,3408

3,8116

4,0525

3,8915

4,1469

3,7170

3,9416

4,0736

4,3605

4,0573

4,2379

4,2608

anumite tabele să nu reprezinte o sumă aritmetică a cifrelor care le preced. Procentele reflectate în tabele
au fost rotunjite şi, prin urmare, este posibil să nu ducă la un rezultat de 100% în cazul adunărîi. Calculele,
variaţiile şi alte procentaje pot fi uşor diferite faţă de calculele actuale din cauza rotunjirii infomaţiei
financiare, statistice sau operaţionale care stă la baza acestora.

Informaţii economice, privind piaţa şi industria
lnfomaţiile cu privire la tendinţele macroeconomice, poziţia de pe piaţă şi alte date din industrie referitoare
la activitatea Emitentului, cuprinse în prezentul Prospect în secţiunile intitulate „Factori de Risc",

„Descrierea Emitentului" şi „Prezentare generală a industriei serviciilor bancare din România" au fost
extrase din surse oficiale şi din surse disponibile la nivelul industriei serviciilor bancare din România, date
compilate de organizaţiile profesionaLe şi analişti, infomaţii provenind din alte surse exteme şi din
cunoştinţele Emitentului privind piaţa în care activează. Sursele acestor infomaţii, datele şi statisticile
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includ publicaţii independente din industrie (inclusiv rapoartele şi statisticile Băncii Naţionale a României),

studii de piaţă, sondaje inteme, rapoarte şi estimări şi alte informaţii disponibile publicului. Aceste

inforinaţii pot suferi modificări şi nu pot fi verificate cu certitudine completă din cauza limitărilor privind
disponibiLitatea şi certitudinea infomaţiilor brute şi a altor limitări şi incertitudini inerente oricărui studiu
statistic.

Cu toate că Emitentul consideră că infomaţia provenită de la terţe părţi şi inclusă în acest Prospect este
corectă, ar trebui să reţineţi că nu s-au verificat în mod independent informaţiile respective şi nici Emitentul,

nici lntermediarul, nu face vreo declaraţie şi nici nu garantează corectitudinea sau caracterul complet al

infomaţiei respective, astfel cum este inclusă în acest Prospect. Emitentul confimă că informaţiile din
acest Prospect provenite de la terţe părţi au fost reproduse cu acurateţe şi, în măsura în care are cunoştinţă

şi poate evalua acest aspect din datele publicate de către aceste terţe păni, nu au fost omise fapte care ar
determina ca inforinaţiile reproduse să fie incorecte sau să inducă în eroare.

Acolo unde infomaţia provenită din surse exteme este inclusă în acest Prospect, sursa acesteia a fost
identificată.

NOTIFICAREA ACTELOR DE PROC EDURĂ ŞI EXECUTAREA 0BLIGAŢIILOR CIVILE
Emitentul este înfiinţat în conformitate cu şi se supune legilor din România. Legea română permite
introducerea unei acţiuni în faţa unei instanţe competente din România în vederea recunoaşterii şi executării
unei hotărâri definitive /.# pe7iso#c7m pronunţată de o instanţă dintr-un stat membru al Uniunii Europene
(„UE"), dacă condiţiile relevante stabilite în Regulamentul CE nr.1215/2012 privind competenţajudiciară,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, sunt îndeplinite. Cu toate acestea,
există posibilitatea ca alte condiţii să fie aplicabile cu privire la probleme particulare impuse de legislaţia

română specială sau de convenţiile intemaţionale. Nome similare referitoare la recunoaşterea şi executarea
hotărârilorjudecătoreşti pronunţate de instanţe străine se aplică hotărârilorjudecătoreşti pronunţate în state

non-membre UE, dar care sunt parte la Convenţia de la Lugano din 2007 referitoare la competenţajudiciară,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială.
Hotărârile pronunţate de instanţele altor state membre din afara UE (inclusiv Marea Britanie în urma ieşirii
acesteia din UE, dar cu respectarea înţelegerilor care se vor aplica pe durata perioadei de tranziţie care este
preconizată că se va încheia la data de 31 decembrje 2020) care nu sunt parte la Convenţia
din 2007 sunt supuse unor cerinţe diferite care ar face dificilă punerea în aplicare. Sub re
inteme speciale (inclusiv convenţiile intemaţionale ratificate) care reglementează
executarea hotărârilor străine cu privire la aspecte specifice, legea română permite introdu
în faţa unei instanţe competente din România pentru recunoaşterea unei hotărâri j.7®perso#

către o instanţă a unui stat din afara UE, dacă sunt îndeplinite condiţiile relevante în

recunoaşterea hotărârilor străine stabilite în temeiul Codului de procedură civilă român. In plus'
recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine în chestiuni de drept administrativ, vamal, penal sau altă
ramură a dreptului public sunt supuse legislaţiei speciale şi s-ar putea să fie necesară îndeplinirea anumitor
condiţii suplimentare.

Definiţii şi glosar
Cu excepţia cazului în care rezultă altfel din context, referinţele în acest Prospect la noJ., &/ no§frw şJ. no§/rw
sunt referinţe la Emitent.
Anumiţi temeni folosiţi în acest document, inclusiv toţi temenii cu majusculă şi anumiţi termeni tehnici

şi de altă natură, sunt definiţi şi explicaţi în ,Par/ec7 7-De/#/.,/j.j. şj. G/oscJr".
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Informaţii neinc]use în acest document
Nicio persoană nu a fost autorizată să dea vreo informaţie sau să facă vreo declaraţie cu excepţia celor care

sunt conţinute în acest Prospect Şi, dacă au fost date asemenea infomiaţii şi făcute asemenea declaratii,
acestea nu ar trebui privite drept autorizate. În niciun fel de circumstanţe, nici transmiterea acestui Prospect
şi nici vreo investiţie făcută în temeiul acestuia nu vor însemna implicit că nu a existat nicio modificare în
activitatea noastră de la data acestui Prospect sau că infomaţia din acest Prospect este corectă la orice

moment ulterior datei acestuia.

Informaţie referitoare la declaraţii anticipative
Acest Prospect conţine declaraţii anticipative. Aceste declaraţii anticipative presupun riscuri, incertitudini,

cunoscute sau necunoscute, multe dintre acestea fiind independente de controlul Emitentului şi toate fiind
întemeiate pe ipotezele curente şi estimări ale Emitentului cu privire la viitor. Declaraţiile anticipative sunt

uneori identificate prin folosirea expresiilor anticipative, cum ar fi „credem", „se preconizează", „poate",
„va fi", ,,ar putea", „ar trebui", „va trebui", „riscă", „se intenţionează", „se estimează, „se ţinteşte", „se

plănuieşte", „se prezice", „continuă", „presupune", „poziţionat" sau „se anticipează" sau fomele negative
ale acestor expresii, alte variaţii ale acestora sau expresii similare. Aceste declaraţii anticipative includ
aspecte care nu reprezintă fapte istorice. Acestea apar în mai multe locuri din acest Prospect şi includ
declaraţii privind intenţiile, ipotezele Şi aşteptările Emitentului cu privire la, printre altele, rezultatele
operaţiunilor, situaţia financiară, lichiditatea, planurile, dezvoltarea, strategiile şi politica de dividende ale

Grupului şi ale industriei în care îşi desfăşoară activitatea. În mod particular, declaraţiile cuprinse în
secţiunile intitulate ,J7c7c/or;. c7e JÎ7.sc" şi ,Pcscrz.crec7 En!/./e#/%/#7." cu privire la strategia EmitentuLui şi

evenimentele sau perspectivele viitoare reprezintă declaraţii anticipative.

Aceste declaraţii anticipative şi alte declaraţii conţinute în acest Prospect cu privire la aspecte ce nu

reprezintă fapte istorice implică predicţii. Nicio asigurare nu poate fi dată că asemenea rezultate vor fi

atinse; evenimentele sau rezultatele ulterioare ar putea fi diferite în mod semnificativ, ca u
şi incertitudinilor la care este expus Emitentul. Noi riscuri pot apărea în mod periodic
toate asemenea riscuri. Astfel de riscuri şi incertitudini ar putea detemina ca rezultat

semnificativ de rezultatele viitoare indicate, exprimate sau implicite în astfel de

Astfel de afimaţii anticipative conţinute în acest document se referă doar la data p
Emitentul denunţă în mod expres orice obligaţie sau angajament cu privire la

anticipative conţinute în acest document, pentru a reflecta orice modificare în ce priveşte
sau orice modificare a evenimentelor, condiţiilor sau circumstanţelor pe care se întemeiază asemenea
declaraţii, cu excepţia cazului în care aceasta este cerută de prevederile legii aplicabile, Regulamentului
privind Prospectul sau regulilor de infomare şi transparenţă impuse de legislaţia română sau ale Pieţei
Reglementate administrată de Bursa de Valori Bucureşti.
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PARTEA A I A
FACTORII DE FHSC
)

Orice investiţie în Obligaţiuni implică un număr de riscuri. Înainte de a investi în Obligaţiuni, potenţialii
invesiitori trebuie să analizeze cu atenţie fiacţorii de risc asociaţi oricărei investiţii în Obligaţiuni,

afiacerilor Emitentului şi industriei în cad;ul căreia Emitentul îşi desfăşoară activitatea, inclusiv, în
particular, factorii de risc descrişi mai jos, împreună cu informaţia inclusă în acest Prospect. Aceştif;actori
de risc sunt consideraţi completaţi cu şi irebuie citiţi şi interpretaţi împreună cu ori'ce informaţii relevante
1

privind riscurile asociate activităţii, operaţiunilor, industriei Emitentului, litigiilor şi altor proceduri în
care este implicat Emitentul, precum şi oricăror alte riscuri relevante cuprinse în Situaţiile Financiare
Anuale Consolidate.

Emitentul a descris mai jos amumite riscuri şi incertitudini pe care le consideră imp'ortante la data acestui
Prospect. Apariţia oricăruia dintre următoarele evenimente ar putea avea un efect negativ semnificativ
asî,ipra activităţii, perspectivelor Emitentului, rezultatelor operaţiunilor şi situaţiei sale financiare. Factorii

de risc descrişi mai jos nu reprezintă o listă exhaustivă sau o explicaţie a tuturor riscurilor la care ar putea
fi expuşi investitorii atunci cândfac o investiţie în Obligaţiuni şi trebuie f;olosiţi doar îie scop de îndrumare.
Rjscurile şi incertitudinile suplimentare cu privire la Obligaţiuni care nu sunt',cunoscute în prezent

Emitentului sau pe care Emitentul le consideră în prezent ca fiind lipsite de imporianţă, pot avea de

asemenea, în mod individual sau cumulativ, un efect negativ semnifiicativ asupra dctivităţii, rezultatelor
operaţiunilor şi/sau situaţiei financiare a Emitentului şi, în situaţia materializării unui asemenea risc,
;reţul Obligaţiunilor ar put;a scădea şi investitorii ay putea pierde investiţia făcută. în totalitate sau în

parte. La diverse intervale de timp pot apărea noi riscuri şi nu este posibil ca Emitentul să prezică toate
acele riscuri. 0 investiţie în Obligaţiuni implică riscuri financiare complexe şi este adecvată numai pentru

invesiitorii care mie singuri, fie împreună cu un consultant în domeniul financiar sau
relevant) sunt capabili să evalueze avantajele şi riscurile unei astf;el de investiţii şi care

suficiente pentru a putea să suporte pierderile care ar putea rezulta din aceasta. Inve
analizeze cu atenţie dacă o investiţie în Obligaţiuni este potrivită pentru aceşii'a,
informaţiile din această secţiune şi de circumstanţele personale ale acestora.

1.

RISCURI REFERITOARE LA EMITENT

1.1

Riscuri aferente activitătii Emltentului

\

Apar.iţia unor epidemii poate avea un impact major asupra operaţiunilor bancare, asupra mediului social
şi economic, asupra evoluţiilor pieţei f inanciare.

]\

Pandemiile, epidemiile şi apariţiile unor boli infecţioase, cum este epidemia recentă cauzată de un nou tip

de coronavirus (SARS-CoV-2) şi afecţiunea pe care acesta o provoacă (COVID-19) (care la data de 11

martie 2020, a fost declarată pandemie de către organizaţia Mondială a sănătăţii) po{ avea un impact major
!

asupra operaţiunilor bancare, asupra mediului social şi economic şi asupra evoluţiilqr'pieţelor financiare.

0 nesiguranţă prelungită şi imposibilitatea de a stopa epidemiile ar putea avea mai multe consecinţe
negative pentru Emitent, inclusiv:

•

'

măsurile adoptate de autorităţi]e publice drept răspuns la pandemie, care ar putea detemina opriri
sau întreruperi ale operaţiunilor Emitentului (inclusiv închiderea forţată a sp;tiilor bancare pentru

implementarea unor măsuri de oprire a infectării, restricţii de călătorie şi instituirea unor zone şi
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acordate de Emitent, în special în cazul persoanelor fizice şi întreprinderilor mici şi mijlocii, cum

este Cazul măsurilor instituite prin OUG 37/2020, care pemit amânarea platei ratelor pentru o
perioadă de maximum nouă luni (dar fără să se depăşească data de 31 decembrie 2020), sub condiţia
îndeplinirii anumitor criterii de către debitorii care solicită amânarea);
®chiar scădcre
întregi regiuni
carantinate,
amânări
temporare
ale obligaţiilor
de comerciale
plată aferente
economică
şi recesiune
de amploare,
diminuai.ea
activităţii
şi a creditelor
încrederii
clîenţilor. iiinaţie şi volatilitatea pieţelor financiare;

iinpact negativ asupra situaţiei lichidităţilor Emitentului;

creşterea şomajului în rândul clienţilor Emitentu[ui, cai.e poate duce la iiicapacitatea de a respecta
obligaţiile de plată faţă de Emitent;
fluctuaţii ale cursurilor de schimb valutar; şi

perturbări ale forţei de muncă ca umare a îmbolnăvirilor sau a refuzului angajaţilor de a presta
munca la lociil de muncă din cauza riscului de infectare perceput de aceştia.

Deteriorarea condiţiilor pe pieţele financiare ca umare a acestei pandemii ar putea avea un impact negativ
asupra poziţiei de lichiditate a Emitentului, mai ales dacă aceste condiţii vor persista pentru o perioadă mai

lungă de timp sau dacă măsurile adoptate de băncile centrale într-o astfel de situaţie s-ar dovedi ineficiente.

La data prezentului Prospect, pandemia de COVID-19 este în curs de desfăşurare, iar amploarea şi impactul
economic al acesteia rămân necunoscute. Pandemia de COVID-19 şi perturbarea condiţiilor de piaţă la

nivel mondial ar putea avea un efectiv negativ asupra activităţii multor, dacă nu chiar asupra majorităţii
valuării

segmentelor de activitate, asupra capacităţilor operaţionale ale Emitentului precum
activelor de piaţă şi a accesului la piaţă în vederea administrării numerarului şi ar p

mod substanţial activitatea Emitentului, perspectivele, rezultatele operaţionale sa
capacitatea Emitentului de a-şi respecta obligaţiile aferente Obligaţiunilor. Nu e

acţiunile guvemamentale sau de altă natură vor duce la o îmbunătăţire promptă şi adec

Âft®effi
a acestor

de piaţă în viitor, în cazul în care situaţia se va deteriora în continuare sau dacă se
suplimentare, sau dacă restricţiile actuale sau noi vor persista pentru o perioadă de timp prelungită.

Concurenţa semnifiicativă poate afiecta în mod negativ creşterea activităţii Emitentului şi poate duce la
scăderea veniturilor şi a profitabilităţii Emitentului.
Emitentul este în concurenţă cu un număr mare de instituţii financiare, atât de calibru intemaţional, cât şi
local (bănci cu clienţi persoane fizice şi juridice, bănci concentrate pe credite ipotecare, bănci de investiţii,

precum şi instituţii financiare nebancare care sunt active pe piaţa serviciilor financiare din România),
concurenţă care este de aşteptat să se intensifice şi mai mult. Concurenţa ridicată poate determina pierderea
clienţilor actuali ai Emitentului şi poate de asemenea limita potenţialul Emitentului de a atrage noi clienţi,

şi prin urmare ar putea afecta în mod negativ veniturile şi profitabilitatea Emitentului.
Aceşti concurenţi, precum şi alţi concurenţi care ar putea intra pe piaţă în viitor, se pot bucura de anumite

avantaje competitive de care Emitentul nu beneficiază, cum ar fi realizarea de economii de scară mai mari,
resurse şi portofo]ii financiare şi nefinanciare mai mari, accesul la resurse tehnologice şi operaţionale

avansate, oferirea de produse mai cuprinzătoare în anumite linii de afaceri, resurse mai mari de personal, o
recunoaştere mai largă a numelui de marcă, mai multă experienţă sau relaţii îndelungate cu autorjtăţile de
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reglementare şi clienţii. Majoritatea concurenţilor principali de pe piaţa instituţiilor de credit din România

fac parte din grupuri financiare intemaţionale mari, precum subsidiarele locale ale Erste Group (Banca

Comercială Română S.A. „BCR"), Soci6t6 G6n6rale (BRD Groupe Soci6t6 G6n6rale S.A. „BRD".),

Unicredit (Unicredit Bank S.A „Unicredit"), ING (ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti,
„ING") etc. Datorită prezenţei globale a acestora, competitorii ar putea părea mai atractivi pentru clienţii
instituţionali care au o relaţie deja consacrată cu respectivele grupuri financiare intemaţionale în alte
jurisdicţii. În plus, în contextul dezvoltării pieţei serviciilor financiare din România din ultimii ani,

instituţiile financiare locale, cum este Banca Transilvania („BT") -care este în prezent cea mai mare bancă

(după active) au dobândit cote de piaţă într-un ritm accelerat (mai ales datorită strategiei de creştere prin
achiziţia altor instituţii de credit), precum şi prin faptul că au devenit atractivi pentru un număr mare de
clienţi datorită brandului naţional.

Emitentul trebuie de asemenea să concureze cu societăţi din zona fintech care oferă conturi curente,
schimburi valutare fără comisioane şi posibilitatea de a face plăţi instant între utilizatori (precum Revolut,

N26, Oaknorth, Monzo etc.) care oferă o experienţă bancară complet digitală, netradiţională, caracterizată

prin capacitatea lor de a avea marje mici de profit şi viteză mare în ce priveşte îmbunătăţirea ofertei venite
din pailea acestora cu noi beneficii.
Succesul Emitentului poate fi afectat negativ de acţiunile concurenţilor săi în mai multe moduri, inclusiv:
•

preţuri mai mici, servicii mai atractive sau servicii şi caracteristici de o mai bună calitate; sau

•

dezvoltare şi alocare mai rapidă a unor produse şi servicii noi sau îmbunătăţite.

Poziţia de piaţă a Emitentului va depinde de asemenea de iniţiativele eficiente de marketing şi de capacitatea

sa de a anticipa şi de a reacţiona la diverşi factori concurenţiali care afectează industria

rviciiLor

financiare, inclusiv servicii noi şi strategii de preţ ale concurenţei, schimbări în preferinţel
şi ale condiţiilor economice, politice şi sociale ale pieţei pe care Emitentul operează.

0 concurenţă putemică poate detemina o presiune sporită asupra Emitentului în c
produselor şi serviciilor oferite clienţilor, ceea ce poate avea un impact asupra capacităţii
Şî menţine sau de a spori profitabilitatea. Competitivitatea Emitentulu'i în actualul mediu
depinde în mare măsură de capacitatea acestuia de a se adapta rapid la noile evoluţii şi tendinţe ale pieţei.

În măsura în care Emitentul nu va putea să concureze în mod eficace cu concurenţii săi, indiferent dacă este
vorba despre grupuri locale sau grupurile intemaţionale sau în măsura în care Emitentul nu reacţionează la

sau nu anticipează eficient atitudinea consumatorilor, acest fapt poate avea un efect negativ asupra
activităţii, situaţiei financiare, rezultatelor operaţiunilor şi perspectivelor Emitentului.

Emitentulpoaiesăseconfruntecudeteriorareacaliiăţiiportofoliuluisăudecredite,înspecialcaurmare
a crizelor financiare sau a recesiunii economice.
Emitentul este, şi poate fi în continuare expus, riscului potrivit căruia clienţii împrumutaţi să nu poată

rambursa împrumuturile acordate în confomitate cu temenii contractuali, sau garanţiile, respectiv fluxul
de venituri care asigură plata acestor împrumuturi să fie insuficiente sau impunerea prin lege a unor rate de
schimb Valutar fixe pentru împrumuturile încheiate în valută.

Efectele crizei economice şi financiare mondiale care a avut loc în 2008, precum şi efectele negative ale
pandemiei de COVID-19 asupra condiţiilor economice, similare sau mai grave decât cele pe care criza
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financiară din 2008 le-a avut asupra economiei mondiale, cum ar fi stagnarea sau scăderea ratelor de
creştere economică sau evoluţia negativă a PIB, reducerea consumului şi scăderea investiţiilor, creşterea

ratei şomajului şi scăderea valorii de piaţă a activelor imobiliare (rezidenţiale sau comerciale) din anumite
regiuni au avut şi pot avea şi pe viitor un efect negativ asupra calităţii portofoliului de credite al Emitentului.

Astfel de efecte s-au materializat, în uma crizei din 2008, în special pentru creditele originate în alte valute
decât moneda naţională a clientului, spre exemplu anumiţi clienţi ai Emitentului, persoane fizice sau

juridice, au accesat împrumuturi denominate în alte monede decât cea locală (de exemplu, EUR, USD şi
CHF). Pe măsură ce valoarea monedei locale a scăzut faţă de monedele străine ale respectivelor credite,
costul efectiv al împrumuturilor denominate în valută pentru clienţii locali a crescut, ceea ce a dus la plăţi

întârziate ale împrumuturilor, la migrarea debitorilor ce aveau un rating ridicat în categorii cu rating mai

scăzut şi, în cele din umă, în expuneri crescute la credite neperfomante („ENP") şi în cheltuieli de
depreciere aferente pierderilor din credite.
Deteriorarea calităţii portofoliului de credite al Emitentului şi creşterea ENP pot duce la creşterea costului
riscului de credit pentru Emitent. Costul riscului de credit al Emitentului se bazează, printre altele, pe

analiza probabilităţilor de nerambursare (utilizând informaţii istorice, precum şi estimări curente) şi a

metodelor de gestionare a poftofoliului de credite, pe evaluarea activelor aduse în garanţie de către clienţi
şi a veniturilor disponibile ale clienţilor, precum şi a altor ipoteze elaborate de Emitent în vederea
determinării costului riscului de credit al Emitentului şi a cerinţelor de capital pentru acoperirea acestuia.

Analizele şi ipotezele Emitentului se pot dovedi inadecvate şi ar putea duce la estimări inexacte ale

perfomanţei contractelor de credit în derulare sau viitoare.
În confomitate cu cerinţele de reglementare şi standardele contabile, Emitentul evaluează cerinţele pentru
acoperirea riscului de credit şi alocă provizioane de risc de credit în bilanţul său pentru a acoperi pierderile

anticipate provenite din portofoliul său de credite. Provizioanele se determină prin ac

de numerar folosind o rată de actualizare care reflectă valoarea în timp a resurselor
activitatea Emitentului.

Politica de provizionare a Emitentului este, potrivit opiniei conducerii, adecva
potenţialelor pierderi rezultate din creditele acordate clienţilor săi. Nu pot exista
de provizionare nu va creşte în viitor, că nu va creşte costul anual al riscului de credit sau că gradul de

acoperire a riscurilor aferente se va dovedi suficient.

Emitentul umăreşte să menţină o rată de acoperire a ENP care, în opinia managementului, să fie adecvată
pentru a acoperi potenţialele pierderi ale creditelor. Rata de acoperire a ENP actuală a Emitentului, calculată

pentru 31 decembrie 2019 confom definiţiei ENP (astfel cum este acest termen definit şi clasificat în Anexa
V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei nr. 680/2014 din 16 aprilie 2014

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere
a instituţiilor în confomiitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al

Consiliului) este peste 65% (Emitentul se află astfel în Grupa 1 stabilita de Banca Naţională a României, în

cele ce umează „BNR"). Acest nivel al ratei de acoperire a ENP, coroborat cu rata de ENP care se situează
sub 5% încadreaza Emitentul în categoria instituţiilor de credit cu risc sistemic scăzut. Cu toate acestea, nu

pot fi oferite asigurări că rata actuală de acoperire a ENP nu va scădea pe viitor, că nu vor creşte costurile
de risc anuale sau că rata de acoperire a ENP se va dovedi suficientă sau că Emitentul va reuşi să estimeze
cu succes efectele financiare ale oricăror vânzări de portofolii de ENP asupra activităţii sale.
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Fiecare dintre factorii de mai sus au avut în trecut şi ar putea avea în perioadele umătoare un efect negativ
semnificativ

asupra

situaţiei

financiare,

rezultatelor

operaţiunilor,

lichidităţii

sau

perspectivelor

Emitentului.

Emitentul poate f i af iectat negativ de modif iicările ratelor dobânzilor.
Emitentul obţine majoritatea veniturilor din exploatare din venitul net din dobânzi, riscul aferent ratei
dobânzii fiind un risc semnificativ pentru expunerile-din afara portofoliului de tranzacţionare al

Emitentului. Ratele dobânzilor sunt influenţate de numeroşi factori ce nu se află sub controlul Emitentului,
cum ar fi inflaţia, politicile monetare şi fiscale stabilite de BNR şi de Guvernul României, deciziile de

politică monetară ale Băncii Centrale Europene („BCE") în legătură cu EUR, liberalizarea serviciilor
financiare, creşterea concurenţei, precum şi condiţiile economice şi politice inteme şi intemaţionale.

Modificările nivelului absolut al ratelor dobânzilor pot afecta diferenţa dintre rata dobânzii pe care o
instituţie financiară o plăteşte pentru a împrumuta fonduri de la deponenţii săi şi alţi creditori şi rata dobânzii

pe care o percepe pentru împrumuturile acordate clienţilor săi. În măsura în care marja de dobândă scade,
venitul net din dobânzi va scădea, de asemenea, cu excepţia cazului în care Emitentul este în măsură să
compenseze o astfel de scădere prin creşterea valorii totale a fondurilor pe care le împnimută clienţilor săi.

Scăderea ratelor de dobândă ca umare a politicilor monetare expansioniste adoptate de băncile centrale
aduce o provocare suplimentară stabilităţii marjei dobânzii, deoarece potenţialul de reducere a ratelor de

dobândă la depozite este limitat. În plus, într-un mediu cu o rată a dobânzii foarte scăzută sau negativă,
Emitentul va avea costuri crescute de menţinere a rezervelor de lichiditate prudenţiale şi de reglementare

deţinute în active cu grad ridicat de lichiditate şi cu randament scăzut. 0 creştere a ratelor percepute
clienţilor poate, de asemenea, să aibă un impact negativ asupra veniturilor din dobânzi, în măsura în care
are loc o reducere a numărului şi cuantumului împrumuturilor acordate clienţilor. De asemenea, dintr-o
perspectivă concurenţială, Emitentul poate alege să crească ratele dobânzilor pe

te pentru

depozite, însă fără a putea efectua o majorare corespunzătoare a ratelor dobânzi
clienţilor săi.

În cele din umiă, o neconcordanţă în structura activelor purtătoare de dobândă şi a

dobândă într-o anumită perioadă ar putea, în cazul unor modificări ale ratelor dobâ
netă a dobânzii Emitentului şi să aibă un efect negativ semnificativ asupra venitului
în consecinţă, asupra activităţii, situaţiei financiare, rezultatelor operaţiunilor, lichidităţii sau perspectivelor
acestuia.

Emitentul este supus riscului de contrapartidă, iar neîndeplinirea obligaţlilor de către partenerii

contractuali poate duce la pierderi sufierite de acesta.
În cursul normal al activităţii sale, Emitentul este expus riscului ca terţii care îi datorează bani, instrumente
financiare sau alte active să nu-şi îndeplinească obligaţiile din cauza insolvenţei, falimentului, lipsei de

lichidităţi, problemelor economice globale sau locale, evoluţiilor politice sau altor motive. Aceasta expune

Emitentul la riscul de contrapartidă, care, din punct de vedere istoric, a fost mai mare în perioadele de
recesiune economică.

În cursul nomal al activităţii, contrapartidele din sectorul serviciilor financiare expun Emitentul la un risc

de neperforihanţă. Această expunere poate apărea ca umare a activităţii tranzacţionare, creditare,
constituirea de depozite, decontare şi compensare, precum şi alte astfel de activităţi şi relaţii.
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Contrapartidele includ bănci comerciale, fonduri mutuale şi alţi` clienţi instituţionali. Aceste relaţii expun

Emitentul la riscul de credit în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de către contrapartidă. În plus, riscul de

credit al Emitentului poate fi exacerbat atunci când garanţia pe care o deţine în legătură cu o tranzacţie nu
poate fi valorificată sau este lichidată la preţuri sub nivelul necesar pentru a recupera.întreaga sumă a
împrumutului sau pentru a acoperi întreaga sumă a expunerii la instrumente derivate. 0 slăbiciune sau

insolvabilitatea acestor contrapartide poate afecta eficacitatea strategiilor de acoperire a riscurilor şi a altor
strategii de gestionare a riscurilor ale Emitentului. Emitentul va suferi pierderi în cazul în care

contrapartidele sale nu îşi respectă obligaţiile. Dacă un procent mai mare decât cel prevăzut al
contrapartidelor Emitentului nu îşi îndeplineşte obligaţiile sau dacă suma medie pierdută ca urmare a
neîndeplinirii obligaţiilor de către contrapartide este mai mare decât cea prevăzută, pierderile efective

cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor de către contrapartide vor depăşi suma provizioanelor constituite
(dacă este cazul), iar rezultatele operaţiunilor vor fi afectate negativ. Dacă pierderile cauzate de
neîndeplinirea obligaţiilor de către contrapartide depăşesc în mod semnificativ valorile provizioanelor

constituite de Emitent sau detemină o majorare a provizioanelor, acest lucru ar putea avea un efect negativ
semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Emitentului.

În plus, riscul de contrapartidă între instituţiile financiare poate înregistra creşteri în viitor ca umare a
volatilităţii pe pieţele financiare. Preocupările legate de eventualele neexecutări ale obligaţiilor de către o

instituţie financiară pot duce la probleme semnificative de lichiditate, pierderi sau neexecutări ale
obligaţiilor din partea altor instituţii financiare, deoarece soliditatea comercială şi financiară a multor

instituţii financiare este interdependentă, ca urmare a relaţiilor existente de creditare, tranzacţionare şi de
altă natură. Chiar şi o lipsă percepută de bonitate poate duce la probleme de lichiditate la nivelul pieţei.

Acest risc este adesea denumit „risc sistemic" şi afectează băncile şi toate celelalte tipuri de intemediari
din industria serviciilor financiare. Riscul sistemic ar putea duce la necesitatea ca Emitentul, precum şi alte

bănci de pe piaţa în care Emitentul operează, să-şi suplimenteze capitalurile. făcând totodată mai dificilă
realizarea acestui lucru. Astfel, riscul sistemic ar putea avea un efect negativ semnificativ
situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor, lichidităţii sau perspectivelor Emiten

Fluctuaţiile cursului de schimb pot afiecta în mod negativ rezultatele activităţilor
0 parte semnificativă a activelor şi pasivelor Emitentului este denominată în valut
vederea întocmirii situaţiilor sale financiare Emitentul exprimă aceste active şi dati

de plată sau de încasat aferente acestor active şi pasive, şi câştiguri/pierderi realizate din vânzarea acestor
active, prin raportare la RON. Deşi Emitentul respectă limitele şi întreprinde măsurile menite să reducă

riscul valutar, fluctuaţiile ratei de schimb a acestor valute prin raportare la RON pot avea un impact negativ
asupra rezultatelor consolidate raportate ale operaţiunilor, poziţiei financiare şi fluxurilor de numerar anuale
ale Emitentului.

Emtientul este supus riscului ca lichiditaiea să nu fiiie disponibilă imediat.
Emitentul, la fel ca şi alte instituţii de credit de pe piaţa românească, se bazează pe depozitele clienţilor

pentru a satisface o parte substanţială a cerinţelor sale de finanţare. Deşi o parte importantă a depozitelor
Emitentului o reprezintă depozitele persoanelor fizice, care prin natura lor sunt mai stabile decât alte tipuri
de depozite, depozitele clienţilor sunt supuse fluctuaţiilor datorate unor factori în afara controlului
Emitentului, iar Emitentul nu poate oferi nicio asigurare că nu va înregistra o retragere semnificativă a

depozitelor într-o perioadă scurtă de timp. Deoarece o parte semnificativă a surselor de finanţare a
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Emitentului provine din baza sa de depozite, orice scădere semnificativă a depozitelor ar putea avea un
impact negativ asupra lichidităţii Emitentului, dacă nu sunt luate măsuri corespunzătoare pentru a
îmbunătăţi profilul de lichiditate al altor depozite sau pentru a reduce activele lichide, lucru care poate să
nu fie posibil în condiţii avantajoase din punct de vedere economic sau chiar deloc.

În calitatea sa de fumizor de credite, Emitentul este expus riscului de lichiditate de pe piaţă, care rezultă
din incapacitatea de a vinde cu uşurinţă un activ în situaţia în care există o lichiditate necorespunzătoare

sau o perturbare a pieţelor financiare. Emitentul este, de asemenea, expus la riscul de finanţare, care

reprezintă o expunere la cheltuielile care rezultă din modificarea costului finanţării, a marjei la care se poate

împrumuta Emitentul, care pot fi afectate de o schimbare a sentimentului de încredere din partea
investitorilor sau de insolvenţa contrapartidelor, ceea ce poate duce la dificultăţi în îndeplinirea obligaţiilor

de plată viitoare, în întregime, sau la timp sau în condiţii avantajoase din punct de vedere economic.

Pieţele de credit şi monetare din întreaga lume s-au confruntat şi continuă să se confrunte cu o reticenţă a
băncilor de a se împrumuta negarantat între ele din cauza incertitudinii cu privire la bonitatea băncii
împrumutate şi cerinţelor de capital în creştere. Chiar şi o percepţie apărută în rândul paiiicipanţilor pe
piaţele financiare că o instituţie financiară se confruntă cu un risc mai mare de lichiditate poate provoca
daune semnificative instituţiei, deoarece potenţialii creditori pot cere garanţii suplimentare sau alte măsuri

care să reducă şi mai mult cap'acitatea instituţiei financiare de a-şi asigura finanţarea. Această creştere a

riscului perceput de contrapartidă ar putea cauza reducerea accesului Emitentului, împreună cu alte bănci,
la sursele tradiţionale de lichiditate şi poate fi amplificată de restricţii suplimentare impuse prin
reglementări ale riscului de lichiditate, finanţare şi cerinţelor de capital.

În cazul în care Emitentul ar întâmpina dificultăţi în asigurarea unor surse adecvate de lichiditate pe termen

scuii şi lung sau dacă ar face obiectul unor retrageri semnificative de depozite, acest lucru ar avea un efect
negativ semnificativ asupra activităţii sale, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor.

Emitentul este supus riscurilor operaţionale.
Activităţile Emitentului sunt dependente de capacitatea de a procesa eficient şi precis u
de tranzacţii. Riscul operaţional şi pierderile aferente pot rezulta din fraudă, erori al

documentării

corespunzătoare a tranzacţiilor sau

lipsa unor autorizaţii

inteme

corespunzător, nerespectarea cerinţelor legale şi a regulilor de conduită, defecţiuni ale

dezastre naturale sau defecţiuni ale sistemelor exteme, de exemplu, acelea ale fumizorilor sau
contrapartidelor Emitentului. Deşi Emitentul a implementat măsuri de control al riscurilor şi acţiuni de

diminuare a pierderilor şi a alocat resurse substanţiale dedicate dezvoltării unor proceduri eficiente, este

imposibilă implementarea unor proceduri care să fie pe deplin eficiente în ceea ce priveşte prevenirea şi
controlul fiecăruia dintre riscurile operaţionale la care este expus Emitentul. Emitentul poate avea, de

asemenea, întreruperi de sistem din cauza neîndeplinirii de către terţi a obligaţiilor de fumizare a anumior

servicii contractate de către Emitent (deloc sau în parametrii agreaţi contractual) şi din cauza unor dezastre
naturale, care nu se află sub controlul Emitentului. Astfel de întreruperi pot duce la o deteriorare a serviciilor
oferite clienţilor. În cazul în care Emitentul ar întâmpina asemenea dificultăţi în activitatea sa operaţională,

acest lucru ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii sale, situaţiei financiare şi
rezultatelor operaţiunilor.
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Există riscul ca Emitentul să nu îşi poată păstra baza de clienţi.
Succesul Emitentului depinde de capacitatea sa de a menţine la nivel înalt loialitatea în rândul clienţilor săi

şi de a oferi clienţilor săi o gamă largă de produse şi servicii de înaltă calitate la un preţ competitiv. Pentru
a atinge aceste obiective, Emitentul a adoptat o strategie de segmentare a bazei sale de clienţi, care vizează

satisfacerea diverselor nevoi ale fiecărui segment, în cel mai adecvat mod. Mai mult, Emitentul caută să
menţină relaţii financiare pe termen lung cu clienţii săi prin vânzarea de produse şi servicii de tip ancoră,

respectiv credite (ipotecare sau de alt tip), conturi de salarii, transferuri programate, carduri de credit,
produse de economisire şi produse de asigurare. Cu toate acestea, un nivel ridicat de concurenţă şi un accent
sporit pe reducerea costurilor pot duce la imposibilitatea Emitentului de a menţine niveluri înalte de
loialitate ale bazei de clienţi, de a fumiza produse şi servicii la preţuri competitive sau de a menţine

standardele înalte aplicabile serviciilor oferite, fiecare dintre aspectele enumerate anterior putând afecta în
mod negativ activitatea, situaţia financiară, rezultatele operaţiunilor şi perspectivele Emitentului.

În cazul în care Emitentul nu îşi menţine sau nu îşi îmbunătăţeşte reputaţia în ceea ce priveşte calitalea
serviciilor, capacitatea acestuia de a atrage clienţi noi şi de a păstra clienţii existenţi poate fiii af iectată.
Riscul reputaţional este inerent activităţii economice a Emitentului. Abilitatea de a păstra clienţii şi de a

atrage noi clienţi depinde în parte de recunoaşterea mărcii Emitentului şi a mărcii Grupului Raiffeisen şi de
reputaţia acestora privind calitatea serviciilor oferite. Conturarea unei opinii publice negative faţă de

Emitent, Grupul Raiffeisen sau sectorul serviciilor financiare în ansamblul său poate fi cauzată de practici
reale sau percepute la nivelul sectorului financiar, cum ar fi neglijenţă în cursul fumizării de produse sau

servicii financiare sau chiar modul în care Emitentul îşi desfăşoară sau este perceput că îşi desfăşoară
activitatea. În plus, reputaţia Emitentului este strâns legată de reputaţia Grupului Raiffeisen, însemnând

orice aspect negativ obiectiv sau doar perceput cu privire la activitatea, situaţia financiară, rezultatele

operaţiunilor şi perspectivele Grupului Raiffeisen ar putea avea, la rândul său, un efect negativ asupra
reputaţiei Emitentului.

Deşi Emitentul depune toate eforturile pentru a respecta reglementările în vigoare şi pen
pozitivă a clienţilor şi a potenţialilor clienţi în ce priveşte serviciile sale, publicit€

publică negativă ar putea afecta capacitatea Emitentului de a menţine baza de clien
noi, ceea ce ar putea avea un efect negativ asupra activităţii, situaţiilor financ
Emitentului.

Emitentul poate fi supus unor obligaţii ftcale oneroase
În cursul activităţii sale, Emitentul este obligat să plătească diverse impozite şi contribuţii, cum ar fi

impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată, diverse contribuţii sociale şi altele. Deşi Emitentul consideră

că şi-a plătit impozitele în întregime şi la termen, autorităţile fiscale pot avea o interpretare diferită a
regulilor aplicabile în materie fiscală. În practică, este des întâlnit ca în urma inspecţiilor fiscale autorităţile

fiscale să stabilească plata unor sume suplimentare, precum şi dobânzi şi / sau penalităţi aferente. Recent,
atât guvemul român, cât şi instituţiile de la nivelul UE au aplicat o presiune semnificativă în ceea ce priveşte

impozitele şi taxele plătite sau plătibile de către bănci. Fie ca umare a unei astfel de presiuni din partea
autorităţilor fiscale sau în cursul nomal al activităţii sale, este posibil ca Emitentul să fie supus uneia sau
mai multor inspecţii fiscale până la maturitatea Obligaţiunilor. Rezultatele acestor inspecţii fiscale pot

consta în stabilirea unor sume suplimentare semnificative de plată în sarcina Emitentului şi acest lucru poate
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avea un efect important negativ asupra activităţii, situaţiei financiare, rezultatelor operaţiunilor şi
perspectivelor acestuia.

Astftl, în perioada decembrie 2017 -mai 2019. Emitentul a fost supu§ unui audit fiscal cu privire la
impozitul pe profit şi impozitul cu reţinere la sursă pentru perioada ianuarie 2011 -decembrie 2016, în

cadrul căruia principalul aspect verificat de către autorităţile fiscale române au fost tranzacţiile intragrup
efectuate de Emitent cu afiliaţii săi, în special tranzacţiile financiare. În 2019, în urma acestui audit fiscal,

autorităţile fiscale au emis un raport prin care au stabilit o sarcină fiscală extraordinară în valoare de
aproximativ 262,4 milioane RON, incluzând impozitul pe profit, impozitul cu reţinere la sursă şi penalităţile

aferente (la data acestui Prospect, Emitentul a achitat întreaga suma impusă ca urmare a raportului susmenţionat). Emitentul a contestat decizia autorităţii fiscale în cadrul procedurii preliminare de contencios-

administrativ, solicitând anularea acesteia. În perioada ulterioară datei de 31 decembrie 2019 şi până la data

acestui Prospect, contestaţia a fost admisă parţial de către autoritatea publică emitentă a raportului, iar
sarcina fiscală a fost redusă cu 10% prin raportare la principalul sumei de plată stabilit prin raport. Emitentul

va continua demersurile în vederea anulării actului emis de autorităţile fiscale şi, respectiv, recuperarea

sumei plătite, în faţa instanţelor de judecată competente. La data acestui Prospect, Emitentul a recunoscut
drept cheltuială suma de aproximativ 21,5 milioane RON în legătură cu aspectele sus-menţionate, iar restul
sumei de aproximativ 240,9 milioane RON (plătită de Emitent) este reflectată în Situaţiile Financiare

Anuale Consolidate drept plată anticipată.

Emiientul este expus la riscul de fraudă şi de activităţi ilegale
Emitentul este supus unor legi şi reglementări din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor,
finanţării terorismuLui, precum şi unor reglementări privind aplicarea sancţiunilor intemaţionale potrivit

regimurilor sancţionatorii în vigoare adoptate la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite, cât şi cele adoptate

la niJelul UE. Respectarea regulilor de prevenire şi combatere a spălării banilor, a finanţării terorismului,

precum şi respectarea sancţiunilor intemaţionale relevante implică costuri şi eforturi semnificative din

partea Emitentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea consecinţe grave, inclusiv efecte juridice
negative şi impact negativ asupra reputaţiei Emitentului. Deşi politicile şi procedurile actuale ale
Emitentului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a terorismului şi de respe

unilor

intemaţionale sunt, confom aprecierii Emitentului, adecvate pentru a asigura

aplicabile, nu se poate garanta că acestea vor fi confome în orice moment cu to
acestor arii de risc, aşa cum sunt acestea extinse şi aplicate tuturor salariaţilor săi î

De asemenea, persoanele care comit infracţiuni continuă să îşi adapteze tehnicile şi

din ce î

concentraţi să ţintească clienţi prin metode din ce în ce mai sofisticate de inginerii si

scurgeri de date exteme oferă infractorilor posibilitatea de a exploata cantităţi din ce în ce mai mari de date
compromise. 0 eventuală încălcare, sau chiar orice suspiciune de încălcare a acestor reguli, poate avea

consecinţe juridice şi financiare grave, care ar putea avea un efect material negativ asupra activităţii,
situaţiei financiare, rezultatelor operaţiunilor şi perspectivelor Em itentului.

Sistemele operaţionale şi reţelele Emitentului ar putea deveni vulnerabile la un risc în creştere derivând
din evoluţia constantă a riscurilor cibernetice sau la alte riscuri tehnologice.
0 parte semnificativă a operaţiunilor Emitentului se bazează în mare măsură pe prelucrarea, stocarea şi
transmiterea în siguranţă a infomaţiilor confidenţiale şi de altă natură, precum şi pe monitorizarea unui

număr semnificativ de tranzacţii complexe în mod constant. Emitentul stochează o cantitate extinsă de
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informatii (inclusiv date cu caracter personal) specifice clienţilor săi (persoane fizice sau juridice) pentru

clienţii săi persoane fizice, întreprinderi şi autorităţi guvemamentale şi trebuie să înregistreze şi să reflecte

cu exactitate tranzacţiile lor ample de cont. Funcţionarea adecvată a sistemelor de plată, control financiar
şi sancţiuni, gestiune a riscurilor, analiză a creditului şi raportare, contabilitate, servicii pentru clienţi şi a
altor sisteme IT, precum şi a reţelelor de comunicaţii existente între agenţiile şi punctele de vânzare a

Emitentului şi principalul centru de prelucrare a datelor, este esenţială în activitatea Emitentului.

În cazuL în care nu poate fi asigurată fumizarea neîntreruptă a respectivelor servicii, în special în cazul în

care ar putea fi necesare actualizări pentru a livra produse sau servicii noi sau extinse, există riscul ca aceste
sisteme să nu poată susţine activitatea Emitentului, aceasta fiind condiţionată de perfomanţa continuă şi

neîntreruptă a acestora.
Aceste activităţi au fost şi vor continua să fie supuse unui risc tot mai mare de atacuri cibemetice, aflate în
continuă evoluţie. Sectorul financiar rămâne o ţintă preferată a infractorilor cibemetici, existând un nivel

mare de sofisticare atât în activitatea infracţională a hackerilor persoane, dar şi state, în scopul furtului de
bani, furtului, distrugerii sau manipulării de date şi/sau întreruperii operaţiunilor. Sistemele, software-ul şi

reţelele infomatice ale Emitentului ar putea deveni vulnerabile la accesul neautorizat, pierderea sau
distrugerea de date (inclusiv informaţii confidenţiale despre clienţi), preluări de conturi, indisponibilitatea

serviciului, la viruşii infomatici sau la alte coduri ostile, la atacurile cibemetice şi alte evenimente. Aceste

ameninţări pot fi cauzate de erori umane, fraudă sau de rea-voinţă din partea angajaţilor sau a terţilor sau
de defecţiuni tehnologice accidentale. Apariţia unuia sau a mai multor astfel de evenimente ar putea duce
la divulgarea infomaţii]or confidenţiale ale clienţilor, la deteriorarea reputaţiei Emitentului faţă de clienţi

şi pe piaţă, costuri suplimentare pentru Emitent (precum cele pentru repararea sistemelor sau pentru
suplimentarea personalului sau a tehnologiilor de protecţie), amenzi din partea autorităţilor competente şi

pierderi financiare pentru Emitent. Astfel de evenimente ar putea provoca, de asemenea, întreruperi sau
funcţionarea necorespunzătoare a operaţiunilor Emitentului (cum ar fi indisponibilitatea sistemelor de
online banking ale Emitentului), precum şi a operaţiunilor clienţilor săi sau ale altor terţe părţi. Măsurile de

recuperare în caz de dezastru, de securitate şi de asigurare a continuităţii activităţii, pe care Emitentul le-a

întreprins sau le-ar putea întreprinde în viitor, se pot dovedi insuficiente pentru a preveni pierderile cauzate.
Având în vedere volumul tranzacţiilor Emitentului, anumite erori sau acţiuni se pot r6peta

ava înainte

de a fi descoperite şi corectate, ceea ce ar duce la o creştere a acestor costuri şi la agrav
În plus, terţele părţi cu care Emitentul are o relaţie de afaceri în baza unor acorduri c

genera, de asemenea, probleme de securitate cibemetică sau alte riscuri tehnologice.
adoptă o serie de acţiuni pentru a elimina riscurile, precum interzicerea accesului te

#s!Ţe:':#:

producţie şi operarea unui mediu IT controlat în mod strict, există posibilitatea
neautorizat, a pierderii sau a distrugerii datelor sau a altor incidente cibemetic.e, care pot genera costuri şi
consecinţe pentru Emitent, precum cele menţionate mai sus. Riscurile asocjate securităţii cibemetice şi alte

riscuri tehnologice pot genera evenimente care, în măsura în care persistă, pot afecta în mod semnificativ
activitatea, perspectivele, rezultatele operaţiunilor şi situaţia financiară a Emitentului.

Doitele personale ale clienţilor constituie o parte importantă a activităţii de zi cu zi a Emitentului, iar o
scurgere de astflel de date poate încălca legile şi regulamentele aplicabile.
În cadrul operaţiunilor sale, Emitentul colectează, stochează şi utilizează date care sunt protejate de legi

privind protecţia datelor cu caracter personal. Cu toate că Emitentul ia măsuri de precauţie în vederea
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protejării datelor clienţilor săi în confomitate cu cerinţele legale privind protecţia vieţii private, este posibil
să existe scurgeri de astfel de date personale în viitor. În plus, Emitentul lucrează cu fiimizori de servicii

sau terţi care au calitatea de parteneri comerciali. care s-ar putea să nu respecte pe deplin temenii
contractuali relevanţi şi toate obligaţiile impuse acestora referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.
Sectorul serviciilor financiare a devenit din ce în ce mai digitalizat, automatizat şi dependent de mediul
online în ultimii ani, crescând expunerea Emitentului la riscuri de publicare neautorizată sau neintenţionată

de date, din cauze precum pirateria şi deficienţele sistemelor informatice. Problemele infomatice care nu
au

fost

anticipate,

deficienţele

sistemului,

viruşii

infomatici,

folosirea

incorectă

intenţionată/neintenţionată, atacurile hackerilor sau accesul neautorizat la reţelele infomatice ale

Emitentului sau alte deficienţe de natură tehnologică, pot duce la o incapacitate de a menţine şi proteja
datele clienţilor în confomitate cu regulamentele şi cerinţele aplicabile şi pot afecta calitatea serviciilor
Emitentului, compromite confidenţialitatea datelor clienţilor săi sau cauza întreruperi ale serviciilor, putând

avea ca rezultat impunerea unor amenzi şi a altor penalităţi. De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a
Regulamentului general privind protecţia datelor (Regulamentul (UE) 2016/679), de la data de 25 mai 2018,

Emitentul este supus unor cerinţe extensive privind prelucrarea datelor cu caracter personal, nerespectarea
cărora poate atrage mai multe tipuri de sancţiuni, inclusiv amenzi de până la 20 milioane Euro sau până la

4°/o din cifi.a de afaceri globală (oricare dintre acestea este mai mare); în plus, dacă au suferit un prejudiciu,

persoanele vizate pot obţine despăgubiri care să acopere valoarea acestor prejudicii, iar drepturile lor pot fi
reprezentate inclusiv de organisme colective.
Prin umare, În cazul în care orice încălcări ale legilor privind protecţia datelor cu caracter personal vor fi

constatate în sarcina Emitentului, acestea pot duce la aplicarea unor amenzi, cereri de despăgubire,
urmărirea în justiţie a angajaţilor şi a conducerii, prejudicierea reputaţiei şi pierderea clienţilor, putând avea
un efect negativ semnificativ asupra activităţii, a perspectivelor, a rezultatelor operaţiunilor şi a situaţiei
financiare a Emitentu]ui.

Este posibil ca Emiientul să nu poată atrage şi păstreze personalul cheie, administratorii, directorii,

angajaţii şi alte persoane fără de care nu îşi va putea gestiona în mod efiicient activitate
Emitentul depinde de disponibilitatea şi de serviciul neîntrerupt ale unui număr rel

angajaţi şi alte persoane cheie. Aceste persoane cheie sunt intens implicate în a
Emitentului şi, în acelaşi timp, au obligaţia de a lua decizii strategice, de a asigur

acestora şi de a gestiona şi supraveghea dezvoltarea Emitentului. Pierderea oricăreia

cheie poate afecta în mod semnificativ planurile financiare, dezvoltarea produselor,
planurile de marketing şi alte planuri ale Emitentului.

În plus, cererea pentru directori executivi calificaţi în industria serviciilor financiare din România este

ridicată, concurenţa între angajatori fiind astfel intensă. Rezultatele viitoare ale Emitentului depind într-o
mare măsură de contribuţiile continue ale conducerii existente şi de capacitatea sa de a-şi extinde echipa de

conducere prin adăugarea de noi membri cu înaltă calificare, care pot fi dificil de identificat şi recrutat.
Dacă unul dintre directorii executivi ai Emitentului sau alte persoane cheie îşi încetează relaţia de muncă

sau colaborare, activitatea, perspectivele, rezultatele operaţiunilor şi situaţia financiară a Emitentului ar

putea fi afectate în mod semnificativ. De asemenea, o astfel de situaţie ar putea duce la întreruperi ale
serviciilor, care la rândul lor, ar putea duce la pierderea anumitor grupuri de clienţi, la prejudicii aduse
clienţilor şi la prejudicii reputaţionale.

Pagina 20 din 145

Emitentul s-ar putea confrunta cu o lipsă a forţei de muncă în contextul pandemiei actuale de COVID9.

Orice lipsă a forţe: de muncă, creştere a costurilor cu forţa de muncă §au alţi factori care afectează oferta
de foftă de muncă ar putea avea un efect negativ asupra activităţii, perspectivelor, rezultatelor operaţionale
sau asupra situaţiei sale financiare.

În contextul pandemiei de COVID-19, angajaţii Emitentului care pot lucra de la distanţă au primit
instrucţiuni în acest sens, cu toate acestea, există anumite aspecte ale activităţii Emitentului care necesită

desfăşurarea activităţii la locul de muncă. Deşi Emitentul a implementat protocoale de siguranţă şi de
asigurare a continuităţii activităţii desfăşurate, nu există nicio garanţie că disponibilitatea forţei de muncă

nu va fi perturbată sau că Emitentul nu va înregistra costuri în creştere cu forţa de muncă din cauza
îmbolnăvirii sau a refuzului de a lucra la locul de muncă din cauza riscului perceput de infectare. Orice eşec

în identificarea şi recrutarea unor angajaţi în locul celor îmbolnăviţi sau a celor care refuză să-şi desfăşoare
activitatea la locul de muncă poate duce la o diminuare a competitivităţii Emitentului şi poate avea un efect
negativ asupra activităţii şi operaţiunilor acestuia.

În cazul în care Emitentul nu reuşeşte să îşi gestioneze forţa de muncă existentă şi/sau să recruteze angajaţi
suficienţi în timp util pe durata urgenţei sanitare cauzate de COVID-19, activitatea Emitentului,

perspectivele, rezultatele operaţionale sau situaţia sa financiară ar putea fi afectate în mod semnificativ.

Emitentul poate ef iectua achiziţii viitoare în f uncţie de oportunităţi.
Emitentul poate efectua achiziţii în viitor, în funcţie de oportunităţi, în cadrul liniilor de activitate existente

ale Emitentului sau a unor linii de activitate complementare acestora (cu scopul de a integra respectivele
linii de activitate în activitatea Emitentului). Cu toate acestea, beneficiile financiare ale tranzacţiilor

respective se pot dovedi a fi semnificativ mai mici decât cele estimate atunci când a fost luată decizia de a
achiziţiona respectiva activitate. De asemenea, eforturile de integrare s-ar putea dovedi mai costisitoare
decât s-ar putea estima iniţial. În plus, achiziţiile pot distrage atenţia conducerii sau devia resursele

financiare sau de altă natură de la activitatea existentă a Emitentului sau pot necesita ch

entare.

Astfel de evoluţii ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii,
şi a situaţiei financiare a Emitentului.

Achiziţia de noi companii sau active poate fi limitată de mulţi factori, inclusiv de di
prevalenţa structurilor complexe ale acţionariatului potenţialelor ţinte, restricţii

din
partea altor potenţiali cumpărători. Nu există nicio garanţie că Emitentul va putea
aza de clienţi
a companiilor astfel achiziţionate, genera marjele sau fluxurile de numerar preconizate sau realiza
beneficiile anticipate ale acestor achiziţii, inclusiv creşterea sau sinergiile preconizate. Analizele întreprinse

cu privire la potenţiale ţinte de achiziţie sunt supuse unui număr de ipoteze referitoare la profitabilitate,

creştere, rate ale dobânzii şi evaluări. Nu există nicio garanţie că evaluările şi ipotezele Emitentului cu
privire la ţintele achiziţiilor se vor dovedi a fi corecte, iar evoluţiile reale pot diferi în mod semnificativ faţă
de aşteptările Emitentului.

Chiar dacă Emitentul achiziţionează cu succes noi activităţi, integrarea acestora poate fi dificilă din diverse
motive, inclusiv din motive legate de diversitatea stilurilor şi a sistemelor de management, de o

infrastructură inadecvată şi de evidenţe sau controale inteme deficitare. În plus, integrarea oricăror
potenţiale achiziţii ar piitea necesita investiţii iniţiale semnificative în numerar şi costuri curente
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semnificative, care pot conduce la obligaţii fiscale sau la amenzi aplicate de autorităţile competente.

Procesul de integrare al activităţilor poate perturba operaţiunile Emitentului şi poate cauza o întrerupere,

pierdere a ritmului sau o scădere a rezultatelor operaţiunilor ca umare a costurilor, provocărilor,
dificultăţilor sau riscurilor, inclusiv a:

•

realizării de economii de scară; a eliminării cheltuielilor generale recurente;

•

integrării personalului, a sistemelor financiare şi operaţionale;

•

problemelorjuridice, de reglementare sau contractuale neprevăzute şi a altor probleme;

•

provocărilor neprevăzute rezultate din operarea în zone geografice noi, după caz; şi

•

distragerea atenţiei managementului de la activitatea de zi cu zi, ca urmare a nevoii de a aborda
provocările, perturbările şi dificultăţile la care se face referire mai sus.

Mai mult, chiar dacă Emitentul reuşeşte să integreze cu succes activităţile sale cu cele noi, este posibil ca

sinergiile şi reducerile de costuri preconizate să nu se materializeze conform aşteptărilor sau să nu se
materializeze deloc, generând marje ale profitului mai mici decât cele preconizate. Nu există nicio garanţie
că Emitentul va achiziţiona cu succes activităţi noi sau că va dobândi oricare dintre beneficiile anticipate

de la companiile pe care le poate achiziţiona în viitor. Dacă Emitentul efectuează achiziţii dar nu dobândeşte
aceste beneficii, activitatea, perspectivele, rezultatele operaţiunilor şi situaţia financiară a Emitentului ar

putea fi grav afectate.

Orice suspendare, retrogradare sau retragere a ratingului de credit al Emitentului de către o agenţie de
rating internaţională ar putea avea un lmpact negativ asupra activităţii sale.
Orice revizuire nefavorabilă a ratingurilor de credit ale Emitentului atât pentru moneda locală cât şi pentru
moneda străină de către agenţiile intemaţionale de rating poate avea un impact negativ asupra ratingului de
credit al instrumentelor sale de îndatorare (inclusiv asupra Obligaţiunilor), capacităţii Emitentului de a se
finanţa prin emisiuni de obligaţiuni şi asupra ratelor dobânzii şi altor condiţii comerciale în care este

disponibilă o astfel de finanţare suplimentară. Orice suspendare, retrogradare sau retragere

ilor de

credit ale Emitentului de către o agenţie intemaţională de rating ar putea avea un efect n
asupra activităţii, lichidităţii, poziţiei competitive, perspectivelor, rezultatelor oper

financiare a Emitentului.

Tranzacţiile cu instrumente financiare derlvate pot expune Emitentul la riscuri şi pie

i neDrevă

Emitentul poate participa la anumite tranzacţii cu instrumente financiare derivate, cum ar fi contractele
swap pe rata dobânzii, cu alte instituţii financiare, pentru a acoperi anumite riscuri financiare. Modificările

valorii juste a acestor instrumente financiare derivate, care nu sunt instrumente de acoperire a riscului

asociat fluxurilor de trezorerie viitoare, sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere şi, prin umareg ar

putea afecta semnificativ rezultatele raportate în orice perioadă. În plus, s-ar putea Emitentul să fie expus
riscului de contrapartida şi anume contrapartida Emitentului într-o tranzacţie cu instrumente financiare
derivate să nu fie în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile ca umare a plasării în regim de lichidare sau

altfel. În cazul în care o contrapartidă în cadrul unei tranzacţii cu instrumente financiare derivate nu este în
măsură să-şi îndeplinească obligaţiile care decurg din aceasta, Emitentul poate suferi pierderi care ar putea

avea un efect negativ semnificativ asupra situaţiei financiare, randamentului financiar şi rezultatelor
operaţiunilor Emitentului.
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Strategiile Emiientului de reducere a riscurilor ar puţea fi ineficiente în prevenirea pierderilor.
Emitentul poate utiliza o serie de instrumente şi strategii pentru reducerea riscurilor. Evoluţiile neprevăzute
alepieţeipotaveaunimpactsemnificativasupraeficacităţiimăsurilordereducereariscurilor.Dacăoricare

din varietatea de instrumente şi strategii utilizate pentru diminuarea expunerii la riscul de piaţă nu este
eficientă, Emitentul poate suferi pierderi. Evoluţiile neaşteptate ale pieţei, care nu pot fi corelate cu

modelele istorice aferente activităţii sale, pot afecta în mod negativ eficacitatea acestor strategii de reducere
ariscurilorşi,respectivactivitatea,situaţiafinanciară,rezultateleoperaţiunilorşiperspectiveleEmitentului.

Tranzacţiile în cadrul portofoliului propriu al Emitentului implică riscuri.
Emitentul poate desfăşura diverse activităţi în nume propriu, inclusiv plasarea depozitelor denominate în
EUR şi alte valute pe piaţa interbancară. Gestionarea portofoliului propriu al Emitentului poate include la
diferite intervale de timp luarea unor poziţii pe pieţele cu venit fix şi pe pieţele de capital, atât prin produse

simple şi derivate, cât şi prin alte instrumente financiare. Tranzacţionarea în contul portofoliului propriu
prezintă riscuri, deoarece rezultatele sale depind parţial de condiţiile pieţei. În plus, Emitentul se bazează

pe o gamă largă de instrumente de raportare şi management intem pentru a putea raporta expunerea sa la
astfel de tranzacţii în mod corect şi în timp util. Rezultatele viitoare din tranzacţiile în contul propriului
portofoliu vor depinde parţial de condiţiile pieţei şi Emitentul ar putea suferi pierderi semnificative care ar

putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare, rezultatelor operaţiunilor şi
perspectivelor Em itentului.

1.2 RISCURILE LEGATE DE INVESTIŢIILE ÎN ROMÂNIA CA PIAŢĂ EMERGENTĂ
Economia României este mai vulnerabilă la fluctuoiţiile economiei mondiale decât pieţele dez;voltate.

Emiientul ctr putea fii astf;el afectai negativ de condiţiile nefavorabile ale economiei globale sau de

volatilitaiea capltalurilor şi a pieţelor fiinanciare, ^m special în contextul stării de incertitudine cauzate
de pandemia de COVID-19.
Preocupările cu privire la instabilitatea politică şi controversele comerciale, precum şi potenţiala încetinire

economică şi recesiune din Europa şi Statele Unite, precum şi cele legate de disponibilitatea şi costul
creditelor, diminuarea activităţii şi a încrederii consumatorilor, incertitudinile privind evoluţia inflaţiei, au

continuat să contribuie la creşterea volatilităţii pieţei şi au diminuat aşteptările de c

mondiale, europene şi emergente (cum este România).

Această instabilitate este agravată şi mai mult de pandemia de COVID-19 Şi de
răspândirea acesteia (care au avut drept rezultat închiderea graniţelor intemaţionale,

ÂSE
;#F9#ogî.°gp;:

alte restricţii şi perturbări importante ale circulaţiei persoanelor, perturbări semnificati
comerciale, ale lanţurilor de aprovizionare şi ale activităţii clienţilor, anulări şi limitări ale

anulări, reduceri şi alte modificări ale serviciilor, provocări semnificative în pregătirea şi fumizarea

serviciilor de asistenţă medicală, şi instituirea de carantine, precum şi preocuparea generală şi incertitudinea
care au afectat negativ mediul economic), ceea ce a crescut volatilitatea pe pieţele financiare globale şi este

de natură să afecteze în continuare condiţiile economice la nivel european şi mondial şi ar putea contribui
la o mai mare instabilitate pe pieţele financiare globale înainte şi după trecerea pandemiei de COVID-19.

Impactul evoluţiilor economice globale este adesea resimţit mai putemic pe pieţele emergente, cum este şi

România, decât pe pieţele mature. Aşa cum s-a întâmplat în trecut, problemele financiare sau creşterea

riscurilor percepute drept legate de investiţiile în economiile emergente ar putea face ca economia României
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să se confrunte cu unele constrângeri grave de finanţare, deteminând, printre altele, creşterea ratelor de
impozitare sau impunerea de noi impozite. Evoluţiile negative ale, sau vulnerabilitatea generală a,

ecbnomiei României, în special creşterea nivelului şomajului, pot avea un impact negativ direct asupra
capacităţii clienţilor noştri de a-şi plăti datoriile. Emitentul nu poate oferi nicio garanţie că o deteriorare a

situaţiei economice din România nu va avea ca rezultat creşterea numărului de clienţi în imposibilitate de

plată. Prin umare, o economie într-o stare precară sau care înregistrează o contracţie poate pune în pericol
ţintele de creştere ale Emitentului şi poate avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii Emitentului,
asupra perspectivelor, rezultatelor operaţiunilor şi situaţiei sale financiare.

De asemenea, în ultimii ani, România a trecut prin schimbări politice, economice şi sociale substanţiale. 0

caracteristică distinctivă a pieţelor emergente este faptul că acestea nu posedă toate infi.astructurile de
afaceri, juridice şi de reglementare, care ar exista, în general, în economiile de piaţă mai mature. În plus,

legislaţia fiscală din România este modificată frecvent şi în plus interpretările numeroaselor acte nomative

în materie fiscală, adoptate consecutiv, pot varia. Mai mult, România a cunoscut perioade de instabilitate
politică. În special, în ultimii ani, mediul politic din România a fost dominat de conflicte politice şi a suferit

presiuni importante cauzate de protestele de stradă. Cooperarea instituţională deficitară dintre Guvem,
Parlament şi preşedintele ţării pot duce la turbulenţe politice Şi sociale, care ar putea împiedica elaborarea
politicilor, precum Şi încetinirea dezvoltării economice şi a refomelor instituţionale.
Viitoarea direcţie economică a României rămâne în mare măsură dependentă de evoluţiile economiei

globale, a pieţelor financiare şi de capital precum şi de eficienţa măsurilor economice, financiare şi
monetare întreprinse de Guvem şi de evoluţiile fiscale,juridice, de reglementare şi politice. Orice potenţială
incapacitate a Emitentului de a gestiona riscurile asociate activităţii Emitentului pe pieţele emergente ar
putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, reputaţiei, rezultatelor operaţiunilor şi situaţiei
financiare a Emitentului.

Conflictele sociale, politice şi militare actuale şi viitoare din regiune pot avea consecinţe care ar putea

avea un efect negativ asupra activităţilor Emitentului.
Instabilitatea politică şi militară din regiunile care se învecinează cu România (marcată prin conflictul dintre
Ucraina şi Federaţia Rusă, precum şi prin instabilitatea politică sporită din Republica Moldo

deşi fără

un impact semnificativ asupra României, poate detemina condiţii economice pr
tulburări sociale sau, în cel mai rău caz, confruntări militare în regiune.
Efectele sunt, în mare măsură, imprevizibile dar pot include o scădere a investiţiilor, c

în regiune, deteminând, de asemenea, fluctuaţii valutare semnificative, creşteri al
reducerea disponibilităţii creditului, a fluxurilor comerciale şi de capital şi creşteri ale

Aceste efecte şi alte efecte negative neprevăzute ale crizelor din regiune ar putea avea un efect negativ
asupra activităţii, perspectivelor, rezultatelor operaţiunilor şi situaţiei financiare a Emitentului.

Corupţia ar putea crea un clima[t de af iaceri dif iicil în Româitia.
Corupţia este unul dintre riscurile principale cu care se confruntă companiile ale căror operaţiuni se

desfăşoară în România. Mass-media de la nivel intemaţional şi local, precum şi organizaţiile intemaţionale,
au emis numeroase rapoarte de alertă cu privire la nivelul corupţiei din România. Spre exemplu, Indicele
de Percepţie a Corupţiei din 2019 al Transparency lntemational, care evaluează datele privind corupţia din
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ţările din întreaga lume şi le clasează pe o scară de la 1 (cea mai puţin coruptă) la 100 (cea mai coruptă), a
clasat România pe locul 70 (punctajele obţinute fiind în 2019: 44, 2018: 47, 2017: 48, 2016:48).

Au existat raportări conform cărora corupţia a afectat sistemele judiciare şi unele organisme de
reglementare şi administrative din România care ar putea fi relevante pentru activităţile Emitentului. Deşi
este dificil de anticipat toate efectele pe care corupţia le-ar putea avea asupra operaţiunilor Emitentului,
aceasta ar putea, printre alte lucruri, să încetinească procesul de aprobare a obţinerii licenţelor şi

autorizaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii sale. Prin urmare, corupţia ar putea avea un efect
negativ semnificativ asupra activităţii, perspectivelor, rezultatelor operaţiunilor şi situaţiei financiare a
Emitentului.

Orice scădere a califiicativelor de credii ale României de către o agenţie internaţională de rating ar putea

avea un impact negativ asupra activităţii Emitentului.
Datoria pe termen lung în monedă străină şi naţională a României are în prezent ratingul Baa3 (perspectivă

negativă) atribuit de Moody's, 888-(perspectivă negativă) atribuit de Fitch şi BBB-/A-3 (perspectivă
negativă) atribuit de S&P. Ratingul atribuit de S&P's a fost revizuit la data de 11 decembrie 2019 din

perspectivă stabilă în negativă, Fitch şi Moody's revizuind perspectiva ratingului suveran din stabilă în
negativă la data de 17 aprilie 2020, respectiv la data de 24 aprilie 2020, agenţiile de rating făcând trimitere
la riscurile crescute legate de situaţia finanţelor publice ale României dacă autorităţile din România nu

reuşesc să implementeze un plan concret de consolidare fiscală (la data acestui Prospect, se prevede că
situaţia bugetului public al României se va înrăutăţi, respectiv deficitul bugetar va creşte în contextul

pLanurilor de a implementa noi creşteri de pensii în a douajumătate a anului curent şi în contextul contracţiei
economice generată de pandemia COVID-19 şi a măsurilor adoptate de guvem pentru limitarea efectelor
negative ale acesteia). Orice modificări negative ale ratingurilor de credit ale României pentru datoria

intemă sau extemă efectuate de către aceste agenţii intemaţionale de rating sau de către agenţii similare pot
avea un impact negativ semnificativ asupra capacităţii Emitentului de a atrage finanţări suplimentare,
asupra ratelor dobânzilor Şi altor condiţii comerciale în care această finanţare suplimentară este disponibilă.

Acest lucru ar putea pune Emitentul în imposibilitatea de a obţine finanţare, ceea ce ar putea avea un efect
negativ semnificativ asupra activităţii,

lichidităţii, poziţiei competitive, perspectivelor, rezultatelor

operaţiunilor şi situaţiei financiare a Emitentului.

Difiicultăţile României în legătură cu integrarea în Uniunea Europeană pot
semnif iicallv as upTa activităţii Emitentului.
România a intrat în Uniunea Europeană în ianuarie 2007 şi continuă să treacă pri
legislative ca urmare a aderării la UE şi a integrării continue în UE. În cadrul procesul

modificări
niunea

Europeană a stabilit o serie de măsuri pe care România trebuie să le respecte

pentru a îndeplini cerinţele de
bază de aderare la UE. Comisia Europeană a primit sarcina de a monitoriza progresele realizate de România

în ceea ce priveşte eficienţa sistemului administrativ şi judiciar, prin emiterea de rapoarte anuale de

confomitate. Cu toate că raportul intermediar al Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare şi
Verificare al României, publicat în data de 25 ianuarie 2017, a lăudat progresul ţării în anumite domenii

(spre exemplu, eforturile de combatere a corupţiei, creşterea independenţei sistemului judecătoresc,
dezvoltarea cadrului legislativ în vederea asigurării integrităţii funcţionarilor publici etc.) a subliniat, de
asemenea, o serie de aspecte care trebuie în continuare îmbunătăţite. La data de 15 noiembrie 2017, Comisia

Europeană şi-a prezentat raportul de monitorizare privind problemele identificate anterior. Raportul
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constată că s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte o serie de recomandări anterioare, în special
recomandarea de instituire a unui sistem de verificare a conflictelor de interese În achiziţiile publice a fost

pusă în aplicare în mod satisfăcător şi s-au înregistrat progrese în ceeq ce priveşte alte recomandări, sub
rezerva implementării practice. În acelaşi timp, Comisia Europeană a constatat că ritmul general al refomei
în cursul anului 2017 a stagnat, încetinind îndeplinirea recomandărilor rămase, prezentând riscul
redeschiderii unor probleme pe care raportul din ianuarie 2017 le-a considerat închise. Rapoartele emise în
13 noiembrie 2018 şi în 22 octombrie 2019, indică faptul că de la raportul din ianuarie 2017, s-a inversat

cursul progreselor pe probleme pe care Comisia Europeană le-a considerat ca evoluând pozitiv în ianuarie
2017. Această informaţie se aplică progreselor privind independenţa şi reforma judiciară şi lupta contra

corupţie la nivel înalt şi, ca urmare, au fost făcute recomandări suplimentare.
Cu excepţia cazului în care sunt luate măsuri satisfăcătoare în domeniile ce fac obiectul monitorizării

potrivit Mecanismului de Cooperare şi Verificare al României, România poate fi supusă unor sancţiuni UE
care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra operaţiunilor financiare, investiţiilor şi fluxurilor de
capital din ţară şi, prin umare, asupra activităţii, perspectivelor, rezultatelor operaţiunilor şi situaţiei

Emitentului. Spre exemplu, aceste sancţiuni pot lua forma unei suspendări temporare a aplicării dispoziţiilor

relevante care reglementează relaţiile României cu oricare alt stat membru sau state membre al(e) UE sau
suspendarea obligaţiilor statelor membre de a recunoaşte şi de a pune în aplicare, în condiţiile prevăzute în
legislaţia UE, hotărârile şi deciziilejudiciare din România.

Leul românesc poate fi supus unei volatilităţi rldicate
Leul românesc este supus unui regim de flotare controlată, prin care valoarea sa faţă de valutele străine este
stabilită pe piaţa de schimb interbancară. Politica monetară a Băncii Naţionale a României („BNR") are ca
ţintă inflaţia. Regimul de flotare controlată are în vedere utilizarea ţinteLor inflaţiei ca o ancoră nominală

pentru politica monetară şi permite o reacţie flexibilă a politicii monetare la şocurile neprevăzute care ar

putea afecta economia. BNR nu vizează un anumit nivel sau un anumit interval pentru cursul valutar.
Capacitatea BNR de a limita volatilitatea leului românesc depinde de o serie de factori economici şi politici,
inclusiv de disponibilitatea rezervelor de monedă străină şi de volumul noilor investiţii directe străine
precum şi de evoluţia atitudinii investitorilor şi a aversiunii, respectiv apetitului investitorilor faţă de risc.

0 deteriorare a percepţiei investitorilor globali asupra perspectivelor economice glc
poate duce la presiuni mai mari de depreciere a leului românesc. În particular, între
decembrie 2019, ritmul de depreciere a leului faţă de Euro a accelerat, deprecierea î

menţionată ridicându-se la valoarea de 2,5%. Leul românesc a continuat să se d

trimestru din anul 2020, scăderea în raport cu euro fiind înjur de 1%.

0 depreciere semnificativă a leului românesc ar putea afecta negativ situaţia economică şi
De exemplu, orice inflaţie peste limita preconizată apărută ca urmare a deprecierii leului ar putea duce la
scăderea puterii de cumpărare şi la erodarea încrederii clienţilor în moneda naţională, ceea ce ar putea avea
un ef5ct negativ substanţial asupra activităţii, rezultate]or operaţionale şi situaţiei financiare ale Emitentului.

De asemenea, economia, sistemul bancar şi inclusiv Emitentul ar fi negativ afectate de creşterea gradului

de îndatorare şi deteriorarea poziţiei financiare a debitorilor cu credite în valută ca umare a deprecierii
leului.
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Sistemul juridic şi judiciar din România este mai puţin familiarizat cu investiţiile în instrumente
financiare cum sunt Obligaţiunile, prin comparaţie cu sistemele altor ţări europene, ceea ce fiace ca o
investlţie în Ot)ligaţiuni săfiie t'riai riscantă decât investiţiile în titluri de valoare ale unui emiient care îşi
desţ;ăşoară activitatea într-un sistem juiidic şi j udicio[r mai dezvoltal.
Sistemelejuridice şijudiciare din România sunt mai puţin familiarizate decât cele ale altor ţări europene cu
investiţiile în instrumente financiare cum sunt Obligaţiunile. Dreptul comercial, al concurenţei, al pieţelor

de capital, legea societăţiLor, legea insolvenţei şi alte ramuri de drept sunt reLativ noi pentrujudecători, iar

prevederile legale conexe au fost şi continuă să fie supuse unor schimbări constante pe măsură ce noi legi
sunt adoptate pentru a ţine pasul cu tranziţia către o economie de piaţă şi cu legislaţia UE. Este posibil ca
legile şi reglementările existente în România să fie aplicate în mod inconsecvent sau interpretate într-un
mod restrictiv şi nefavorabil pentru afaceri. În anumite circumstanţe, obţinerea în timp util a unor căi de
atac legale poate fi imposibilă în România. Experienţa relativ limitată a unui număr semnificativ de

magistraţi care profesează pe aceste pieţe, în special în ceea ce priveşte problemele de pe pieţele de capital,
precum şi existenţa unor aspecte legate de independenţa sistemului judiciar, pot conduce la decizii
nefondate sau la decizii bazate pe consideraţii care nu sunt fiindamentate în lege.
În plus faţă de cele de mai sus, soluţionarea cazurilor poate implica uneori întârzieri considerabile. Sistemul

judiciar din România este subfinanţat comparativ cu cele ale altor ţări europene. Punerea în executare a
hotărârilorjudecătoreşti se poate dovedi dificilă, ceea ce înseamnă că executarea prin intemediul sistemului
de instanţe poate fi laborioasă, în special în cazul în care hotărârile respective pot duce la închiderea

întreprinderilor sau la pierderea unor locuri de muncă. Această lipsă de certitudine juridică şi incapacitatea

de a face uz de căi de atac legale eficiente în timp util pot avea un efect negativ asupra activităţii Emitentului
şi, de asemenea, pot face dificilă soluţionarea oricăror pretenţii pe care investitorii în Obligaţiuni le pot
avea.

Este posibil ca Obligatarii să nu poaiă ef;ectua notifiicarea actelor de procedură sau să pună în aplicare
hotărârile străine împotriva Emitentului sau a activelor sale
Emitentul este înfiinţat în România, iar Obligaţiiinile sunt emise conform legii române, ceea ce poate limita
căile de atac disponibile investitorilor în Obligaţiuni împotriva acestuia.

Legea română poate impune îndeplinirea unor fomalităţi suplimentare sau a unor co
în executare a hotărârilor împotriva Emitentului obţinute în faţa unor instanţe străine.

8ea 19

introducerea unei acţiuni în faţa unei instanţe competente din România în vederea re

unei hotărâri definitive J.# perso#czm pronunţate de o instanţă dintr-un stat me
îndeplinite condiţiile relevante stabilite în Regulamentul CE nr.1215/2012 privind

recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Cu toate acestea,
ca alte condiţii să fie aplicabile cu privire la probleme particulare impuse de legislaţia română specială sau

de convenţiile intemaţionale. Norme similare referitoare la recunoaşterea şi executarea hotărârilor
judecătoreşti pronunţate de instanţe străine se aplică hotărârilor judecătoreşti pronunţate în state nonmembre UE, dar care sunt parte la Convenţia de la Lugano din 2007 referitoare la competenţa judiciară,

recunoaşterea şi executârea hotărârilor în materie civilă şi comercială.
Hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti din Statele Unite ale Americii sau alte state din afara UE
(inclusiv Marea Britanie în urma ieşirii acestea din UE, dar cu respectarea înţelegerilor care se vor aplica
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pe durata perioadei de tranziţie care este preconizată a se încheia la data de 31 decembrie 2020) care nu
suntpartelaConvenţiadelaLuganodin2007suntsupuseunorcerinţediferiteşiarputeafimaidificilde
pusînexecutare.Subrezervalegislaţieiintemespeci@le(inclusivconvenţiileintemaţionaleratificate)care
reglementează recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine cu privire la anumite aspecte specifice, legea

română pemite introducerea unei acţiuni în faţa unei instanţe competente din România pentru
recunoaşterea unei hotărâri # pe7iso#om pronunţate de către o instanţă a unui stat din afara UE, dacă sunt
îndepli.nite condiţiile relevante în ceea ce priveşte recunoaşterea hotărârilor străine stabilite în temeiul

Codului de procedură civilă român. În plus, recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine în chestiuni
legatededreptadministrativ,vamal,penalsaualtăramurăadreptuluipublicsuntsupuselegislaţieispeciale
şi s-ar putea să fie necesară îndeplinirea anumitor condiţii speciale. Limitările menţionate mai sus pot lipsi
investitorii în Obligaţiuni de un remediu legal efectiv pentru pretenţii legate de investiţia lor.

1.3 RISCURILE LEGATE DE ASPECTELE JURIDICE ŞI DE REGLEMENTARE ŞI DE LITIGII
Recenta taxă pe activele financiare ale instituţiilor de credit poaie ayea un impact negativ asupra
activităţii, situaţiei financiare şi perspectivelor Emitentului.
La data de 29 decembrie 2018, Guvemul României a emis ordonanţa de urgenţă OUG 114/2018, care a

intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2019 şi a introdus anumite măsuri care ar putea avea un impact

semnificativ asupra mai multor sectoare ale economiei României, inclusiv asupra sectorului bancar. OUG
114/2018astabilitotaxătrimestrialăprogresivăasupraactivelorfinanciaredeţinutedebăncicareerainiţial

legatădeevoluţiaRateiOferteilnterbancaredinRomânia(ROBOR).Înmartie2019,OUG114/2018afost

amendată prin OUG 19/2019 care a adus, printre altele, modificări ale taxei asupra activele financiare
deţinute de bănci şi asupra metodei sale de calcul.

Potrivit OUG 19/2019, taxa este de 0,4% pe an (pentru fiecare instituţie de credit cu o cotă de piaţă egală
sau mai mare de 1 %) şi de 0,2% pe an (pentru fiecare instituţie de credit cu o cotă de piaţă mai mică de 1°/o)

şi se aplică activelor financiare nete existente în sold la sfârşitul semestrului, respectiv al anului pentru care
se datorează taxa, din care se scad anumite active financiare (numerarul, expuneri neperformante la valoare

netă). Taxa pe activele financiare a fost redusă la zero în anumite situaţii, pe baza anumitor niveluri de
referinţă ale soldului portofoliului de împrumuturi şi marjele dobânzii stabilite pentru anul pentru care se

datorează taxa.
OUG 114/2014 a fost cel mai recent modificată la data de 9 ianuarie 2020 prin

modificări au anulat prevederile OUG 114/2014 care afectau activitatea Emitentulu

data de 10 februarie 2020 Senatul României (una dintre camerele parlamentului

proiectul de lege prin care se aproba OUG 1/2020. În măsura în care Camera Der
decizional, va respinge şi ea OUG 1/2020, prevederile OUG 114/2018 care au fost an

intra din nou în vigoare, inclusiv taxa pe activele financiare. 0 astfel de taxă ar putea avea un impact negativ
asupra activităţii, condiţiei financiare şi perspectivelor Emitentului.

Guvernele din ;toilele din Europa Centrală şi de Est, inclusiv din România, pot reacţiona la crizele
financiare şi economice cu măsuri protecţionste sporite.
Guvemele şi puterile legislative din statele din Europa Centrală şi de Est, cum este şi România, ar putea lua
diverse măsuri pentru a-şi proteja economia naţională, moneda sau veniturile fiscale, ca răspuns la crizele
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financiare şi economice (inclusiv orice scădere a economiei, recesiune şi volatilitate a pieţei cauzate de

pandemiadeCOVID-19şidemăsurileaferentedecombaterearăspândiriiacesteia),inclusiv,printrealtele:

•

să dispună ca împrumuturile denominate în valută (cum ar fi EUR, USD sau cHF) să fie convertite
în monede locale la dobândă fixă şi / sau cursuri de schimb fixe, în unele cazuri sub ratele pieţei

(aşa cum s-a întâmplat în Ungaria) sau să permită creditele să fie asumate de entităţi
guvemamentale, ceea ce ar putea conduce la o reducere a valorii acestor împrumuturi;
să stabilească reglementări care limitează ratele dobânzilor şi comisioanele pentru serviciile care
pot fi percepute şi alţi termeni şi condiţii; şi

să interzică transferurile de bani în străinătate băncilor care beneficiază de măsuri de ajutor din
partea statului (e.g. împrumuturi acordate băncilor de entităţi suverane sau garantate de garanţii
suverane sub forma depozite); şi

să introducă sau să modifice legi şi regulamente, precum şi să extindă astfel de măsuri introduse

anterior în mod temporar (cum ar fi amânările la plata a împrumuturilor bancare) sau să aplice
obligaţii legale suplimentare instituţiilor financiare sau obligaţii care sunt relevante, în mod direct

sau indirect, pentru sectorul bancar.
Uri exemplu de astfel de acţiune legislativă din sectorul bancar este adoptarea Legii nr. 77/2016 privind
darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite.

Legea permite lichidarea în întregime a oricăror împrumuturi contractate de o persoană fizică şi garantate
printr-un aranjament ipotecar, inclusiv orice accesorii în legătură cu acestea. Legea se aplică contractelor
de credit încheiate după intrarea în vigoare a acesteia, precum şi tuturor contractelor de credit în curs,

indiferent dacă garanţia a fost executată integral sau nu. De asemenea, se aplică atât creditelor perfomante,
cât şi creditelor neperformante, cu excepţia împrumuturilor acordate în cadrul programului guvemamental
„Prima Casă" şi împrumuturilor care depăşesc 250.000 de euro. Înainte de intrarea în vigoare, toate
instituţiile financiare intemaţionale şi, în special, BNR au sfătuit autorităţile române să analizeze cu atenţie
impactul legii pentru a asigura certitudinea juridică şi pentru a evita ingerinţa nejustificată în drepturile
contractuale şi de proprietate ale instituţiilor de credit. În decembrie 2015, BCE a emis un aviz cu privire
la proiectul iniţial al legii, subliniind potenţialele efecte negative asupra sectorului bancar, stabilităţii

financiare Şi economiei româneşti în general. Comisia Europeană a menţionat cu

ăHffif5

®,,

azll Ca

implementarea legii privind darea în plată reprezintă un risc major de descreştere î
macroeconomice, principalele preocupări fiind aplicabilitatea retroactivă şi la scară
că legea se aplică independent de situaţia financiară a debitorilor.

Cu toate acestea, avertismentele s-au bazat pe proiectul de lege iniţial, iar nu pe
în vigoare, care include îmbunătăţiri semnificative faţă de variantele iniţiale. Deşi impactul negativ al legii
a fost diminuat prin decizia Curţii Constituţionale potrivit căreia legea se aplică numai în condiţii de

impreviziune, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul Civil (şi nu de o prevedere paralelă din Legea
nr. 77/2016, potrivit celui mai recent amendament adoptat de Parlamentul României în iunie 2019), legea

continuă să reprezinte un risc pentru băncile din România cu o expunere semnificativă a portofoliilor de
contracte de împrumuturi pentru persoane fizice, în special prin prisma unei propuneri legislative recente
de modificare a Legii nr. 77/2016, care are în vedere instituirea unor mecanisme de recunoaştere mai facilă
aplicării impreviziunii în situaţiile în care cursul de schimb valutar a monedei străine în care a fost acordat
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creditulînregistreazăocreşteredepeste52,6%sauobligaţiadeplatălunarăînregistreazăocreşteredepeste
50°/o ca urmare a majorării ratei de dobândă variabilă.
0 altă prevedere legislativă menită să protejeze consumatorii este Legea nr.151/2015 privind procedura
insolvenţei persoanelor fizice („Legea 151/2015"), care a intrat în vigoare la data 1 ianuarie 2018 şi care

stabileşte proceduri menite să faciliteze redresarea financiară a debitorilor persoane fizice care acţionează
cu bună-credinţă. Legea nr. 151/2015 a fost întâmpinată de critici din partea profesioniştilor în materie de
insolvenţă, care au evidenţiat lipsa reprezentării creditorilor, accesul 1imitat la procedurile judiciare şi lipsa

unor proceduri clare de executare a datoriilor.

De asemenea, recent, BNR a limitat serviciul datoriei la pragul de venit pentru împrumuturi acordate

persoanelor fizice (atât împrumuturile ipotecare şi împrumuturile pentru persoane fizice), pentru a limita
nivelul de îndatorare a persoanelor fizice. Această schimbare recentă poate duce la scăderea numărului de
împrumuturi pe care instituţiile de credit le pot acorda consumatorilor.

Legislaţia privind protecţia consumatorilor este într-o continuă schimbare şi în prezent există mai multe

propuneri legislative privind protecţia consumatorilor, care vizează în mod specific împrumuturile,
impunând, printre altele, cerinţe suplimentare privind încheierea şi executarea împrumuturilor şi a
contractelor de garanţie (czdz.că, propunerea legislativă recentă este aceea de a elimina caracterul executoriu

al acestor contracte, instituind astfel proceduri de executare suplimentare, o protecţie mai mare împotriva
procedurilor de executare silită având ca obiect locuinţa debitorului, costuri scăzute şi cerinţe pentru
consumatori la contestarea procedurilor de executare, cerinţe privind posibilitatea de recalibrare a

contractului de credit), plafonarea ratelor dobânzii în creditele de consum (inclusiv plafonarea ratei anuale
efective şi posibilitatea pentru consumatori de a solicita conversia împrumuturilor în monedă străină la un

curs valutar egal cu cel aplicabil la data acordării împrumutului, plus 20%), plafonarea sumei ce poate fi
recuperata în cazul în care împrumutul este transferat unui alt creditor (la suma primită de creditorul iniţial
drept preţ), plafonarea sumei recuperabile în cazul procedurilor de executare silită, precum şi a valorii
creanţelor cesionate pentru garantarea împrumutului, instituirea unei reguli, în procesele colective, care
obliga instanţa să se pronunţe din oficiu în legătură cu tema restituirii către consumatori care fac parte din
portofoliu (ac7z.că, chiar dacă nu sunt parte la procedura iniţială). 0 evoluţie recentă a avut loc la data de 11
decembrie 2019 când Senatul a adoptat câteva dintre aceste propuneri (Senatul fiind primul for decizional

în cazul propunerii relevante, procesul legislativ mutându-se apoi în Camera Deputaţilor).

În plus faţă de cele de mai sus, modificările recent propuse asupra statutului autorităţii

protecţiei consumatorului din România, precum şi asupra altor acte normative din d
consumatorilor urmăresc să crească amenzile care ar putea fi aplicabile operatorilor

prin raportarea acestora la cifra de afaceri a respectivilor operatori economici.
Aceste modificări ale legilor privind protecţia consumatorilor ar putea limita comisioan

le pot percepe pentru anumite produse şi servicii sau pot adăuga măsuri suplimentare î
să fie luate de Emitent. Dacă ar fi introduse, aceste legi ar putea un impact negativ asupra activităţii,
condiţiei financiare şi perspectivelor Emitentului.

Oricare dintre aceste iniţiative sau iniţiative similare ar putea duce la pierderi semnificative pentru creditori,

afectând profitabilitatea şi solvabilitatea şi pot duce la manifestarea riscurilor sistemice. Incertitudinea

legislativă asociată sectorului bancar duce, de asemenea, la standarde mai stricte de creditare şi la scăderea
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intemedierii financiare. Oricare dintre aceste acţiuni sau acţiuni similare ale statului ar putea avea un
impact negativ semnificativ asupra activităţii, condiţiei financiare, rezultatelor operaţionale, 1ichidităţii sau

asupra perspectivelor Emitentului,

Emitentulestesupusuneiamplereglementărişisupravegheridinparteaautorităţilor.Oricenoi:erinţe

şi modificări ale cerinţelor privind gradul de capitalizare şi de îndaiorare (efectul de levier) pot impune
Emitentului obligaţia obţinerii de capital sau lichidliăţi suplimentare în viltor.
Ca instituţie financiară, Emitentul este supus unei reglementări extinse, precum şi anumitor măsuri şi
politici administrative. În plus, Emitentul deţine o autorizaţie emisă de BNR pre~cum şi o autorizaţie de
intemediere emisă de ASF, iar BNR şi ASF, precum şi alte autorităţi de reglementare îi supraveghează

activitatea. Dispoziţiile legale aplicabile abordează, printre altele, adecvarea capitalului, gestionarea

riscurilor şi prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Implementarea acestor
reglementări implică costuri substanţiale şi ar putea limita semnificativ potenţialele operaţiuni ale

Emitentului. Mai mult, autorităţile naţionale de reglementare exercită o putere discreţionară considerabilă

în ce priveşte punerea în aplicare a cadrului de reglementare aplicabil instituţiilor de credit şi altor instituţii

din domeniul serviciilor financiare, iar această putere a crescut in ultimii ani. Astfel, pot fi impuse

reglementări ad-hoc de către guveme şi autorităţi ca răspuns la o criză financiară şi acestea pot afecta în
special instituţiile financiare, cum este şi Emitentul, fiind considerate importante din punct de vedere

sistemic. Aceşti factori ar putea, în diferite moduri, să genereze o scădere a marjelor de profit şi o creştere
a costurilor suportate de Emitent în activitatea sa.
De asemenea, Emitentul are obligaţia de a respecta regulamentele Uniunii Europene, care au o aplicabilitate
directă şi directivele europene, care trebuie implementate în legislaţia naţională. În ultimii ani, ca umare
crizei financiare din 2008, sectorul bancar european a înregistrat (i) creşterea competitivităţii; (ii) sporirea
centralizării actelor de reglementare; (iii) creşterea transparenţei pieţei şi (iv) trecerea la instituirea unui

mecanism unic de reglementare si supraveghere. Aceşti factori ar putea, în diferite moduri, să genereze o
scădere a marjelor de profit, o creştere a costurilor de finanţare şi o creştere a costurilor administrative etc.
Mai mult, autorităţile de reglementare (în special BNR şi ASF) efectuează analize continue sau periodice
privind operaţiunile şi serviciile Emitentului. În cazul în care autorităţile de reglementare identifică o
încălcare a legii, indiferent dacă este intenţionată sau nu, pot aplica sancţiuni diferite, inclusiv suspendarea

sau retragerea licenţei bancare, autorizaţiei de intermediere financiară. De regulă, BNR

un de o

serie de măsuri coercitive în cazul nerespectării cerinţelor prevăzute de reglementări

Poate fi pusg printre altele, sub administrarea specială a BNR, procedură în cadrul că
numele BNR) poate, printre altele, să negocieze restructurarea datoriilor Em
activităţilor Emitentului sau vânzarea de active, etc.

Orice acţiuni legislative sau de reglementare şi orice modificări obligatorii ale m

activităţii Emitentului care decurg dintr-un astfel de cadru legislativ şi de reglementare, precum şi orice

deficienţe în respectarea de către Emitent a unor asemenea legi şi reglementări ar putea duce la pierderi

semnificative de venituri, limitarea capacităţii Emitentului de a umări oportunităţi de afaceri pe care de

altfel le-ar putea lua în considerare sau de fumizare a anumitor produse sau servicii, afectarea valorii
bunurilor pe care le deţine, determinarea Emitentului să majoreze preţurile pentru serviciile fumizate şi,

prin umare, să reducă cererea pentru produsele şi serviciile sale, impunerea unor costuri de confomitate
şi de altă natură asupra Emitentului sau alte măsuri care afectează negativ activitatea sa.
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Principalele reglementări şi măsuri de supraveghere din partea autorităţilor guvemamentale şi de

supravegherecarepotaveaunimpactnegativasupraEmitentuluiinclud,darnuselimiteazălaumătoarele:
(i). În urma evoluţiilor legislative şi de reglementare, ^m special a Acordului Basel priwind Suprcn)egherea
Bancară, Emitentul poate fi nevoit să se supmă unor cerinţe crescute de capital şi lichiditate şi poate

suporta costuri substanţiale legate de monitorizarea şi îndeplinirea acestor cerinţe, după cum este
detaliat mai jos.
Îniunie2011şiînianuarie2013,ComitetulBaselpentruSupraveghereBancară(„BCBS")apublicatcadrul

său (final) de reglementare intemaţional pentru instituţiile de credit (cunoscut sub numele de „Basel 111"),

care este un set cuprinzător de măsuri de refomă având ca obiectiv consolidarea reglementării, a
supravegherii şi a gestionării riscurilor din sectorul bancar. La 27 iunie 2013 au fost publicate Directiva
2013/36"E a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind accesul 1a activitatea
instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a întreprinderilor de investiţii,

de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE (Directiva

privind cerinţele de capital IV -„CRD IV") şi Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de
investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul privind cerinţele de capital
- „CRR") care transpun (principalele părţi ale) Basel 111 în legislaţia europeană. Norme revizuite privind

capitalurile şi lichidităţile, ]..e., Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European şi al Consiliului

din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte indicatorul efectului
de levier, indicatorul de finanţare stabilă netă, cerinţele privind fondurile proprii şi pasivele eligibile, riscul

de credit al contrapărţii, riscul de piaţă, expunerile faţă de contrapărţi centrale, expunerile faţă de organisme

de plasament colectiv, expunerile mari şi cerinţele referitoare la raportare şi la publicarea informaţiilor, şi

a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 („CRR2") şi Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European şi a
Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36mE în ceea ce priveşte entităţile exceptate,
societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele

de supraveghere şi măsurile de conservare a capitalului („CRD V") au fost publicate în Jumalul Oficial al
Uniunii Europene la data de 7 iunie 2019 în uma unui proces legislativ care a început la finalul lui 2016.

CRR2 Şi CRD V modifică CRR şi, respectiv, CRD IV, care constituie cadrul pentru reglementarea
prudenţială a băncilor din UE. Multe dintre modificările aduse de CRR2 şi CRDV continuă implementarea
în dreptul UE a standardelor Basel 111 convenite la nivel intemaţional. Cu toate acestea,
către UE deviază de la standardele Basel 111 în câteva domenii, iar unele dintre compo

V nu au în vedere aplicarea standardelor intemaţionale dezvoltate de BCBS, însă au c
Uniunii Bancare Şi Uniunea Pieţelor de Capital la nivelul UE:

Modificările aduse CRD IV de CRD V nu au intrat încă în vigoare în legislaţia din

avea un impact asupra Emitentului doar după intrarea în vigoare. Statele Membre trebuie să adopte şi să
publice până la data de 28 decembrie 2020, măsurile necesare pentru respectarea acestei directive, şi vor
aplica aceste măsuri de la data de 29 decembrie 2020 (cu excepţia unor măsuri specifice care au o dată
ulterioară de aplicare). CRR2 se va aplica ca regulă generală de la 28 iunie 2021, cu toate acestea, un număr

de prevederi din CRR2 sunt deja în vigoare începând de la 27 iunie 2019, inclusiv anumite prevederi legate
de fondurile proprii şi prevederile prin care au fost introduse noile cerinţe pentru fondurile proprii şi pasive
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eligibile. Nu se poate evalua la acest moment care va fi impactul noilor prevederi asupra Emitentului, iar
Emitentul va trebui să analizeze maniera în care aceste noi prevederi l-ar putea afecta.
Noile reguli impun, între altele:

•

Un nivel angajant al indicatorul efectului de levier care impune instituţiilor să menţină fondurile
proprii de nivel 1 de cel puţin 3°/o din activele lor care nu sunt ponderate în funcţie de rîsc. Un
amortizor suplimentar al indicatorul efectului de levier se va aplica instituţiilor de importanţă

sistemică globală („G-SII"). Spre deosebire de standardul Basel 111, CRR2 pemite marjei iniţiale

să reducă dimensiunea expunerii atunci când aplică indicatorul efectului de levier instrumentelor
financiare derivate.

0 cerinţă de finanţare stabilă netă („NSFR"). Spre deosebire de rata de acoperire a necesarului de
lichiditate (care se concentrează pe calitatea şi lichiditatea activelor instituţiilor), NSFR analizează

structura pasivului din bilanţul contabil Şi este menită să asigure că expunerile au în cea mai mare

parte corespondent în surse de finanţare stabilă. Indicatorul NSFR a fost calibrat cu scopul de a
evita tulburări în piaţa obligaţiunilor garantate din UE, a instrumentelor financiare derivate şi a
pieţelor repo cu variaţii discrete faţă de standardele internaţionale.

0 nouă abordare a riscului pieţei, care reflectă Revizuirea Fundamentală a Portofoliului de
Tranzacţionare realizată de Comitetul de la Basel („FRTB"). Iniţial, noul cadrul se va aplica doar

sub forma unei cerinţe de raportare. Din moment ce demersurile legate de FRTB continuă la nivelul
Comitetului de la Basel, noul cadru va fi implementat numai ca o cerinţă obligatorie de capital în

cadrul UE la o dată ulterioară, ulterior emiterii de către Comisie a unei propuneri legislative

separate.

0 nouă abordare a riscului de contrapartidă („SA-CCR"), CRR2 reprezentând implementarea la
nivel UE a noilor abordări standardizate ale Comitetului de la Basel asupra SA-CCR. Noua
abordare este mai sensibilă din perspectiva riscului, oferind o recunoaştere mai bună a aspectelor
de hedging, netting diversificare şi garanţii colaterale.
La data de 7 decembrie 2017, BCBS a publicat sub titlul „Fz.#cz/!.zczrecz re/orme/or Bczse/ JtJ posf-crJ.zcJ"

cadrele generale revizuite privind cerinţele de capital pentru riscul de credit şi riscurile operaţionale. Aceste

revizuiri urmăresc să refacă credibilitatea calculelor aferente activelor ponderate în funcţie de risc şi să
îmbunătăţească comparabilitatea ratelor de capital ale băncilor prin: (i) creşterea

itivităţii

la risc a abordărilor standardizate pentru riscul de credit, riscul de ajustare a eva
riscul operaţional; (ii) impunerea folosirii abordărilor inteme prin stabilirea de limi

date folosite pentru a calcula cerinţele de capital confom abordării inteme bazate p

de credit şi prin înlăturarea folosirii abordărilor modelului intem pentru riscul aju
şi pentru riscul operaţional; (iii) introducerea unui amortizor al indicatorului de
limita Şi mai mult efectul de levier al băncilor de importanţă sistemică globală; şi (iv) înlocuirea i)ragului

minim de producţie (o#/p#//oor) existent conforin Basel 11 cu un prag minim mai robust şi sensibil la risc
bazat pe abordarea standardizată revizuită din Basel 111. Există un grad ridicat de incertitudine în ceea ce

priveşte noile cerinte propuse şi apoi în ceea ce priveşte modul în care şi momentul când acesta va fi
implementat în UE. Prin urmare, este prea devreme să se tragă concluzii ferme privind impactul
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potenţialelor cerinţe de capital viitoare şi, în consecinţă, asupra modului în care acest lucru va afecta
cerinţele de capital.

Într-o perspectivă mai largă, riscul de nerespectare a diferitelor cerinţe legale şi de reglementare ar putea
afecta negativ modelul actual de activitate al Emitentului, politicile inteme şi rezultatele activităţii acestuia,

riscul fiind deosebit de relevant pentru Emitent.

Orice nerespectare sau abordare necorespunzătoare a acestor aspecte ar putea genera riscuri juridice
suplimentare şi pierderi financiare, ca urmare a unor amenzi sau avertismente administrative, litigii sau ar
putea avea ca rezultat prejudicii de imagine şi, în scenarii extreme, ar putea duce la suspendarea
operaţiunilor sau chiar la retragerea autorizaţiei de funcţionare. Reglementări sau modificări suplimentare
ale legislaţiei aplicabile ar putea genera alte costuri semnificative sau constrângeri operaţionale care ar

putea avea un impact negativ asupra activităţii Emitentului, asupra situaţiei sale financiare sau asupra
perspectivelor acestuia.

(ii). Transpunerea si aplicarea Directivei privind Redresarea şi Rezoluţia Bancară pot ayea un efect
negativsemnificativasuprainvestitieiputandducelapierdereaacesteiapentruinvestitoricatsiasupra
activităţii, situaţiei financiare , rezultatelor operaţiunilor şi perspectiyelor Emitentului
Directiva privind redresarea şi rezoluţia bancară („BRRD", Directiva 2014/59mE privind redresarea şi
rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii), care a intrat în vigoare în statele membre ale UE

la 1 ianuarie 2015, a stabilit norme menite să arinonizeze şi să îmbunătăţească instrumentele de gestionare
a crizelor bancare în UE pentru a se asigura că acţionarii, creditorii şi deponenţii negarantaţi participă

obligatoriu la recapitalizarea şi/sau la lichidarea băncilor cu probleme. Această participare obligatorie se

face prin aşa-numitul instrument de recapitalizare intemă (conversie şi reducere a valorii contabile),
introdus în cadrul BRRD. În cadrul instrumentului de recapitalizare intemă, există cerinţa strictă ca
investitorii şi creditorii din sectorul privat, inclusiv deţinătorii de Obligaţiuni emise de Emitent, aşa cum

apar în momentul în care instrumentul este adoptat conform unei evaluări realizate conform art. 36 din
BRRD, să contribuie la absorbţia pierderilor şi la recapitalizarea băncii supuse rezoluţiei. BRRD impune o

„cascadă" specifică în ceea ce priveşte repartizarea acestor sarcini, începând de la acţionarii comuni la
deţinătorii de datorii subordonate şi până la creditorii privilegiaţi eligibili pentru recapitalizare intemă,
aplicând în acelaşi timp principiul „niciun creditor mai defavorizat", spre deosebire de ierarhia strictă a
creanţelor în procedurile de insolvenţă general aplicabile. Cu toate acestea, anumiţi creditori privilegiaţi nu

sunt eligibili pentru recapitalizare intemă (inclusiv deponenţi individuali cu conturi de
EUR (suma acoperită de schema de garantare)). BRRD a fost transpusă în legislaţia naţio

la 100.000

prin Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit, precum şi

şi completarea unor acte norinative în domeniul financiar („Legea privind Redresarea
a intrat în vigoare în decembrie 2015. BRRD, astfel cum a fost transpusă prin Legea p
Rezoluţia, impune, printre altele, instituţiilor de credit să elaboreze „planuri de redre

anumite aranjamente şi măsuri care ar putea fi luate pentru a restabili viabilitatea pe temen
financiare în cazul unei deteriorări semnificative a poziţiei sale financiare. Planurile` de redresare sunt

depuse spre examinare la autorităţile competente, care evaluează conformitatea planurilor cu cerinţele
BRRD, astfel cum a fost transpusă prin legislaţia naţională, ţinând cont, la evaluarea caracterului adecvat
al planului de redresare, de gradul în care structura de capital şi de finanţare a instituţiei de credit corespunde
complexităţii structurii organizatorice şi profilului de risc al instituţiei. Atunci când o instituţie de credit
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este în curs de sau este susceptibilă de a intra într-o stare de dificultate majoră, autorităţile de rezoluţie au

un set de instrumente şi măsuri pentru restructurarea ordonată a acestor instituţii de credit, care asigură

suportareapierderilordecătreacţionarişicreditori,înconfomitatecuunplanderezoluţiestabilitanterior,
asigurând astfel continuitatea funcţiilor critice. În plus, instituţiile trebuie să respecte, în orice moment,
cerinţele minime privind fondurile proprii şi pasivele eligibile („nmEL") stabilite de autoritatea de
rezoluţie de la caz la caz şi calculate ca suma fondurilor proprii şi a pasivelor eligibile exprimată ca un
procent din totalul pasivelor şi al fondurilor proprii ale instituţiei.

BRRD a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/879 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20
mai 2019 de modificare a Directivei 2014/59mE în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor

şi de recapitalizare a instituţiilor de credit şi a fimelor de investiţii Şi a Directivei 98/26/CE („BRRD2").
Deşi BRRD2 a fost adoptată şi publicată în Jumalul Oficial al Uniunii Europene, modificările aduse BRRD

prin BRDD2 nu au intrat încă în vigoare în România. Confom articolului 3 din BRRD2, temenul limită
pentru transpunerea BRRD2 în legislaţia naţională este 28 decembrie 2020, dată la care va intra în vigoare
şiRegulamentul(UE)2019/877alParlamentuluiEuropeanşialConsiliului,din20mai2019,demodificare
a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de

recapitalizare a instituţiilor de credit şi a fimelor de investiţii („SRm 11"). Impactul general al BRRD2
asupra Emitentului va trebui evaluat de către Emitent odată ce noul cadrul legislativ intră în vigoare.
Modificările realizate privesc în special cerinţele MREL şi conferă puteri suplimentare autorităţilor de
decizie.

BRRD şi SRMR permit atât o procedură de rezoluţie cu un singur punct de intrare, cât şi o procedură de
rezoluţie cu mai multe puncte de intrare („SPI" şi „MPI"). În cadrul procedurii de rezoluţie de tip SPI, o
filială poate fi recapitalizată prin intemediul instrumentelor emise de întreprinderea-mamă, sumele
obţinute ca urmare a aplicării procedurii fiind utilizate de filiala aflată în dificultate, în timp ce în cadrul
procedurii de tip Mpl o filială este recapitalizată utilizând instrumentele emise chiar de aceasta. Prin
aplicarea procedurii de rezoluţie de tip SPI, structura acţionariatului întreprinderii-mamă este cea supusă
schimbării, în timp ce prin aplicarea procedurii de rezoluţie de tip MPI, structura acţionariatului filialei care

se află în dificultate este cea care sufera schimbări, acţionariatul întreprinderii-mamă rămânând acelaşi.
Există riscul ca Emitentul să nu poată îndeplini aceste cerinţe minime privind fondurile proprii şi pasivele

eligibile, ceea ce ar putea afecta în mod semnificativ capacitatea Emitentului de a efectua plăţile aferente
Obligaţiunilor. În special, prin instrumentul de recapitalizare intemă, autorităţile de rezoluţie pot ordona o

reducere a valorii contabile a Obligaţiunilor sau conversia acestora în fonduri proprii

Grupul a primit aprobarea din partea BNR în vederea adoptării unor planuri de
însemnând că în cazul declanşării procedurii de rezoluţie, fiecare entitate din Grup, i

fi recapitalizată utilizând instrumentele proprii şi nu prin intermediul instr

întreprinderea-mamă (cum ar fi în cazul unei proceduri de rezoluţie de tip SPI). A

legate de Ofiertă şi Obligaţiuni - Acţimea de reglementare în cazul în care Emitentul
susceptibil să dea faliment ar putea af iecta în mod semnifiicativ valoarea Obligaţiunilor . ^Ir\ a;Îa;iăai de fîTphul
că ar putea face obiectul instrumentelor de rezoluţie şi al exercitării altor competenţe prevăzute de Legea
privind Redresarea şi Rezoluţia, Emitentul poate fi, de asemenea, supus regimului instituit prin procedurile
naţionale generale de faliment pentru instituţiile de credit.
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(iii).
Tmspmerea si aplicarea Directivei revizuite privind serviciile de plată pot avea un efect n?gativ _
sermificativ asupra activităţii băncii, a situaţiei financiare, a rezultatelor operaţiunilor şi
perspectivelor Emitentului.

Directiva revizuită privind serviciile de plată („PSD2", Directiva 2015/2366/UE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei inteme, de modificare a
Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi 2013/36mE şi a Regulamentului (UE) nr.1093/2010, şi de

abrogare a Directivei 2007/64/CE), care este transpusă în legislaţia din România prin Legea nr. 209/2019

privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte nomative, este principalul act nomativ care
guvemează serviciile de plată în cadrul UE.
PSD2 oferă fundamentul juridic pentru constituir6a unei pieţe pentru plăţi unice la nivel de UE, pentru

fumizarea unor servicii de plată mai sigure şi mai inovatoare în întreaga Uniune Europeană. Schimbările
cheie introduse de PSD2 sunt menite să abordeze evoluţiile tehnologice semnificative ale serviciilor de

plată adresate clienţilor persoane fizice, având în vedere că PSD a fost adoptată în 2007. În plus faţă de
aceste evoluţii tehnologice, au apărut o serie de noi tipuri de fumizori de servicii de plată (PSP), ceea ce a
dus la o lărgire a obiectului reglementărilor şi la măsuri menite să asigure condiţii de concurenţă echitabile

pentru diferitele tipuri de PSP-uri.
Principalele modificări se referă la:

•

Lărgirea domeniului de aplicare a regulamentului privind serviciile de plată. Potrivit psD, cerinţele
privind transparenţa şi desfăşurarea activităţii aplicabile PSP-urilor se aplicau numai dacă atât PSPul plătitorului cât şi cel al beneficiarului erau localizate în UE şi dacă plata era realizată în euro sau

în alte monede alte statelor membre. PSD2 extinde aria geografică de aplicabilitate a acestor
cerinţe. Cerinţele privind transparenţa şi desfăşurarea activităţii se aplică şi tranzacţiilor aşa numite

„un segment" (însemnând plăţi către şi din ţări terţe, iar unul dintre PSP-uri este localizat în UE)

precum şi tranzacţiilor în monede din afara UE care au cel puţin „un segment" în UE.
Înăsprirea cerinţelor privind desfăşurarea activităţii, precum cerinţele de siguranţă prin diminuarea
posibilităţii de a limita aceste cerinţe pe care Statele Membre o qeţineau anterior, creşterea
concurenţei prin facilitarea folosirii fumizorilor de servicii de iniţiere de plată (PSP-uri), acordarea

posibilităţii ca fumizorul serviciului să aplice un comision plătitorului sau să ofere o reducere a
comisioanelor, îmbunătăţirea drepturilor plătitorilor de rambursare în cazul serviciului direct debit.
®

Introducerea de noi cerinţe privind riscurile operaţionale şi de securitate. Noil

fac necesară actualizarea procedurilor pentru multe PSP-uri, în particul
autentificare. Noile prevederi includ obligarea PSP-ului: (i) să raporteze in

Şi să fiimizeze inforinaţii anuale privind evaluarea sa asupra riscurilor
asociate serviciilor sale de plată precum şi infomaţii privind adecvarea
limitare a riscurilor, de măsurare şi control; (ii) să îşi notifice clienţii direct şi fără întârzieri

nejustificate, dacă un incident de securitate ar putea afecta interesele financiare ale acelor clienţi;

şi (iii) să aplice „proceduri drastice de autentificare a clientului" atunci când un plătitor îşi
accesează contul de plăţi online, când iniţiază o tranzacţie de plată electronică sau face orice acţiune

printr-un canal la distanţă care ar putea implica un risc de fraudă de plată sau un alt abuz.
Modificările aduse de PSD2 afectează produsele, serviciile, operaţiunile, colaborările şi unităţile care se
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ocupă de interfaţa destinată clienţilor PSP-urilor şi, respectiv, procesatorilor de plăţi, cum este Emitentul.

Drept umare, PSD2 impune o aliniere consistentă a activităţilor, riscurilor, a manierei în care sunt

respectatereglementărileşiadepartamentelorITpentruaseadaptalamodificărilenecesareîntr-omanieră
eficientă,rapidăşicoordonată.Într-operspectivămailargă,risculdenerespectareadiferitelorcerinţelegale

şidereglementareşiaoricărormodificărialeacestora,arputeaafectanegativmodelulactualdeactivitate
al Emitentului, politicile inteme şi rezultatele activităţii acestuia. Reglementările sau modificări
suplimentare ale legislaţiei aplicabile ar putea genera alte costuri semnificative sau constrângeri

operaţionale care ar putea avea un impact negativ asupra activităţii Emitentului, asupra situaţiei sale

financiare sau asupra perspectivelor acestuia.

(tv).pre:ue::;taarneoar:e°,ro:edLe°rprdeevepnr,:rvees;rceo:bca:e:ebaatecroeruapt;,Pe:LLă%:Ltbcaănc}:°s:;%:::`:Ît%rSrnttsş#t:vt:,
-iarnerespectareaacestorapoaieayeaconsecinţejuridiceşirepuio[ţionalegrayepentruEmitent.

Emitentulestesupusunorregulişireglementăriprivindprevenireaşicombatereaspălăriibanilor,finanţării
terorismului şi prevenirea şi combaterea corupţiei. Aceste reguli şi reglementări au fost înăsprite în ultimii

ani şi pot fi înăsprite în continuare şi aplicate mai strict, în special după implementarea celei de-a patra
directive privind combaterea spălării banilor (Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a
Consiliului), aşa cum a fost transpusă în legislaţia naţională din România prin Legea nr.129/2019 pentru

prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte nomative. Monitorizarea respectării regulilor de prevenire şi combatere a spălării
banilor, finanţării terorismului şi de prevenire şi combatere a corupţiei poate duce la o povară financiară

semnificativă asupra băncilor şi altor instituţii financiare şi poate prezenta probleme tehnice semnificative.

Emitentul nu poate garanta că respectă toate norinele aplicabile privind prevenirea şi combaterea spălării
banilor, finanţării terorismului şi prevenirea şi combaterea corupţiei în orice moment sau că standardele la

nivel de Grup elaborate în vederea respectării norinelor sus-menţionate sunt aplicate în mod consecvent de

către angajaţii săi în toate circumstanţele. Orice încălcare a nomelor de prevenirea şi combaterea spălării
banilor, finanţării terorismului şi prevenirea şi combaterea corupţiei, sau chiar presupuse încălcări ale

acestora, poate avea consecinţe grave, juridice, financiare şi reputaţionale şi ar putea avea un efect negativ
semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare, rezultatelor operaţiunilor şi asupra lichidităţii sau

perspectivelor Emitentului.

Legislaţia din România îri maierie de insolvenţă şi faliment, precum şi alte legi şi regulamente care
gwerneaz;ă drepturile creditorilor pot limita abilitaiea Emitentului de a încasa sumele scadepte afierente
credilelor şi avansurîlor acordate entitatilor intrate în incapacitate de plată
Legile din România privind falimentul şi procedurile de executare nu oferă acele
remedii şi proiecţii de care se bucura creditorii conform altor regimuri juridice di

special, legile şi practica privind falimentul şi procedurile de executare din România
de către Emitent a sumelor legate de creanţele garantate şi negarantate în instanţele din
dificilă şi îndelungată comparativ cu alte ţări. În ultimii ani, insolvenţa în România a cunoscut o dinamică
mixtă (c7c77.că numărul societăţilor care s-au declarat insolvabile a scăzut lajumătate), totuşi această evoluţie

favorabilă a fost compensată de o incidenţă mai mare a acestor cazuri în rândul societăţilor mari. Societăţile

insolvabile, precum şi societăţile care au raportat pierderi nete, au fost în mare parte responsabile de
înrăutăţirea disciplinei de plată în întreaga economie. Luând în considerare că o parte semnificativă din
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activele Emitentului sunt datorate de debitorii săi şi / sau garantate de active care sunt sau care pot fi în
viitor supuse legislaţiei din România privind falimentul şi executarea obligaţiilor, aceste aspecte ar putea

afectaactivitatea,situaţiafinanciară,rezultateleoperaţiunilorEmitentului,alichidităţiisauaperspectivelor
şi a capacităţii sale de a efectua plăţile aferente Obligaţiunilor.

Incapacitatea de a obţine remedii legale eficiente într-un timp rezonabil poate afecta în mod negativ
activitatea, situaţia financiară, rezultatele operaţiunilor, lichiditatea sau perspectivele Emitentului.

EsteposibilcaEmitentulsăsuporteamenzi,daunesaualtepenalităţicaurmareaunoracţiuniînjustiţi_:,

pretenţii şi dispute născute din contracte, precum şi să aibă parte de publicitate negoitlvă rezultată din
acestea.
Încontextuloperaţiunilordezicuzi,Emitentulesteexpusrisculuiaferentlitigiilorlacareesteparte,printre
altele, ca umare a modificării şi dezvoltării legislaţiei privind protecţia consumatorului şi legislaţiei ce

guvemează furnizarea de servicii bancare şi de investiţii.

În prezent, Emitentul este implicat, între altele, în umătoarele proceduri:

(i)

Ca urmare a unui control efectuat de curtea de conturi din România asupra activităţii Aedificium
Banca pentru Locuinte S.A. („ABL"), fosta Raiffeisen Banca pentru Locuinţe S.A, o bancă de
economisire şi creditare în domeniul locativ şi subsidiară a Emitentului, Curtea de Conturi din
România a pretins că au fost identificate mai multe deficienţe şi că nu au fost respectate condiţiile

pentru plata de către bancă a primelor de stat la conturile de economii. Astfel, se pretinde că aceste

prime ar trebui să fie retumate. În cazul în care ABL nu reuşeşte să recupereze respectivele sume de
la clienţii săi ori să fumizeze documente justificative satisfăcătoare, ABL va fi răspunzătoare să
plătească respectivele prime. ABL a demarat un litigiu în care a contestat constatările Curţii de
Conturi din România. ABL a câştigat litigiul pe fond în ceea ce priveşte deficienţele pretinse cele
mai relevante. Cauza se află în procedura apelului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Având în
vedere cele de mai sus, la data de 31 decembrie 2019, Grupul a constituit un provizion în valoare de

47,9 milioane RON, care reprezintă valoarea eventuală de plată calculată prin raportare la diferite
scenarii (cu privire la retumarea primelor şi a penalităţilor), ponderată cu probabilităţile asociate
materializării lor.

(ii)

În octombrie 2017, autoritatea pentru protecţia consumatorilor („ANPC") a emis un ord.in prln care
cerea Emitentului ca acesta să oprească presupusa sa practică de „a nu-şi
modificările viitoare ale ratelor dobânzilor percepute clienţilor" (totuşi, ordin

de restituirea a unor sume de bani sau plăţi ce ar trebui realizate de către Emit

fixă în primul an al împrumutului şi variabilă după prima aniversare şi, potrivi

ar fi Ştiut care era rata care urma să se aplice în viitor. Emitentul a contestat acest
a solicitat suspendarea aplicării lui pana la obţinerea unei decizii definitive cu privire
ordinului. Emitentul a obţinut o decizie definitivă de suspendare a aplicării acestuia până la

soluţionarea definitivă a litigiului. Aceste proceduri sunt în prezent în faza apelului, sentinţa

pronunţată în prima instanţă fiind în favoarea ANPC. Emitentul a constituit un provizion pentru acest
litigiu,1a data de 31 decembrie 2019 valoarea acestui provizion fiind de aproximativ 68 milioane de
RON (provizionul a fost constituit ca umare a sentinţei pronunţate în prima instanţă).
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(iii)

În perioada decembrie 2017 -mai 2019, Emitentul a fost supus unui audit fiscal cu privire la
impozitul pe profit şi impozitul cu reţinere la sursă pentru perioada ianuarie 2011 -decembrie 2016,

în cadrul căruia principalul aspect verificat de către autorităţile fiscale române a vizat tranzacţiile
intragrup efectuate de Emitent cu afiliaţii săi, în special tranzacţiile financiare. În 2019, în urma

acestui audit fiscal, autorităţile fiscale au emis un raport prin care au stabilit o sarcină fiscală

extraordinară în valoare de aproximativ 262,4 milioane RON, incluzând impozitul pe profit,
impozitul cu reţinere la sursă şi penalităţile aferente (la data acestui Prospect, Emitentul a achitat

întreaga suma impusă ca urmare a rapoiiului sus-menţionat). Emitentul a contestat decizia autorităţii

fiscale în cadrul procedurii preliminare de contencios-administrativ, solicitând anularea acestuia. În
perioada ulterioară datei de 31 decembrie 2019 şi până la data acestui Prospect, contestaţia a fost
admisă paftial de către autoritatea publică emitentă a raportului, iar sarcina fiscală a fost redusă cu

10°/o prin raportare la principalul sumei de plată stabilit prin raport. Emitentul va continua

demersurile îm vederea anulării actului emis de autorităţile fiscale şi, respectiv, recuperarea sumei

plătite, în faţa instanţelor de judecată competente. La data acestui Prospect, Emitentul a recunoscut
drept cheltuială suma de aproximativ 21,5 milioane RON în legătură cu aspectele sus-menţionate, iar
restul sumei de aproximativ 240,9 milioane RON (plătită de Emitent) este reflectată în Situaţiile

Financiare Anuale Consolidate drept plată anticipată.

În plus faţă de cele de mai sus, este posibil ca Emitentul să fie afectat de alte pretenţii (de natură contractuală
sau de altă natură), plângeri şi litigii, inclusiv de la contrapărţi cu care are relaţii contractuale, clienţi,

concurenţi sau autorităţi de reglementare, precum şi de orice publicitate negativă pe care acestea o pot

atrage. Orice astfel de litigii, plângeri, pretenţii contractuale sau publicitate negativă ar putea avea un efect
negativ semnificativ asupra activităţii, a reputaţiei, a rezultatelor operaţiunilor şi a situaţiei financiare a
Emitentului.

1.4 ALTE RISCURI SEMNIFICATIVE
Brexlt-ul ar puiea crea nesiguranţă politică şi economică şi riscuri care ar puiea avea un efect negaiiv
asupra pieţelor f iinanciare europene şi asupra actiyităţii Emitentului
Referendumul din Regatul Unit al Marii Britanii şi lrlandei de Nord, în urma căruia s-a votat pentru
tea alimenta
părăsirea Uniunii Europene („Brexit") a creat volatilitate pe pieţele financiare globale
recum
o nesiguranţă prelungită în jurul anumitor aspecte legate de economiile europene
şi de companiile şi consumatorii europeni. Brexitul a avut loc la data de 31 ianua
un efect negativ asupra condiţiilor-economice europene şi globale şi ar putea de

3iffltripuie ia

o mai mare instabilitate pe pieţele financiare globale, înainte şi după stabilirea te

ţiei viitoare a

Marii Britanii cu Uniunea Europeană. Brexit-ul ar putea, de asemenea, afecta
nivelul Uniunii Europene, precum şi stabilitatea şi poziţia Uniunii Europene drept piaţă unică.

Până la clarificarea realităţilorjuridice, economice şi politice şi a cerinţelor părăsirii de către Marea Britanie
a Uniunii Europene, este posibil să apară instabilitate politică şi economică, în special pe pieţele europene,

ceea ce ar putea duce la o încetinire a creşterii pe pieţele în care Emitentul îşi desfăşoară activitatea şi la o
scădere a cheltuielilor şi a investiţiilor.
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11.

RISCURI ÎN LEGĂTURĂ CU PLASAMENTUL ÎN OBLIGAŢIUNI

Acţiunile autoriiăţilor în cazul în care situaţia financiară a Emitentulu_i_ :: d:ter.i.orează sau este
susceptibilă să se deterioreze ar putea avea un eftct negativ asupra valorii Obligaţiunilor
Majoritatea cerinţelor BRRD (inclusiv instrumentul de recapitalizare intemă) au fost puse în aplicare în
România prin Legea privind Redresarea şi Rezoluţia. A se vedea „-Rj.Sc#rz./e /egczfe c7e cispecfe /egci/e,

reglemen;are şi de litigii - Emitentul face obiectul unei ample reglementăyi şi supr_ayegheri d:

r;glementare şi gîNernamentale. Orice noi cerinţe şi modificări gwernamentale şi de reglemeptare ?le.
ni-velurilor percepute de capitalizare adecvate şi de îndatorare pot impune Emitentului cerinţe de capital
sau stcmdarde mai oneroase şi îl pot obliga să obţină capital sau lichidităţi suplimentare în viitor -

TranspunereaDirectiveiprivindRedresareaşiRezoluţiaarputeaaveamef;ectnegativserrmificativasupra
activităţii, situaţiei financiare, rezultatelor operaţiunilor şi perspectivelor Emitentulu{" .

Legea privind Redresarea şi Rezoluţia conferă BNR competenţe substanţiale, pemiţându-i să ia o serie de

măsuri în cazul în care o bancă din România este în curs de sau este susceptibilă de a intra într-o stare de

dificultatemajoră.ExercitareaoricăreiadintreacestemăsuriînlegăturăcuEmitentularputeaafectaînmod
semnificativ valoarea Obligaţiunilor.

În temeiul Legii privind Redresarea şi Rezoluţia, se acordă BNR competenţe substanţiale, ca parte a unui

regim special de rezoluţie („RSR"). Aceste competenţe pemit BNR, în calitate de autoritate de rezoluţie,să
implementeze măsuri de rezoluţie în ceea ce priveşte o bancă românească şi anumite filiale ale acesteia
(fiecare o „entitate relevantă") în situaţiile în care BNR este convinsă că sunt îndeplinite condiţiile de
rezoluţie.

RSR cuprinde cinci opţiuni de stabilizare: (a) transferul, în sectorul privat, al activităţii sau al acţiunilor

entităţii relevante în tot sau în parte; (b) transferul total sau parţial al activităţii entităţii relevante către o
"bancă punte" stabilită de către BNR; (c) transferul către un vehicul de administrare a activelor, deţinut

integral sau parţial de BNR; (d) instrumentul de recapitalizare intemă (aşa cum este descris mai jos) şi (e)
trecerea temporară în proprietatea publică sau recapitalizarea prin intermediul sprijinului financiar public.
Obligatarii ar trebui să presupună că, într-o situaţie de rezoluţie, sprijinul financiar public va fi disponibil
unei entităţi relevante doar ca ultimă soluţie după ce autorităţile competente de rezoluţie au evaluat şi au

utilizat, în măsura posibilului, instrumentele de rezoluţie, inclusiv instrumentul de recapitalizare intemă
(descris mai jos).

Exercitarea oricărei competenţe de rezoluţie sau orice sugestie privind o astfel de

în mod semnificativ valoarea oricăror Obligaţiuni şi ar putea duce la pierderea unei p
a investiţiei Obligatarilor în Obligaţiuni. RSR este conceput pentru a fi declanşat

Emitentului, iar Obligatarii ar putea să nu poată anticipa exercitarea oricărei
(inclusiv instrumentul de recapitalizare intemă) de către autoritatea de rezoluţie (

Opţiunile de stabilizare sunt destinate a fi utilizate înainte de data la care ar fi putut fi iniţiată orice procedură
de insolvenţă cu privire la entitatea relevantă. Scopul opţiunilor de stabilizare este de a aborda situaţia în

care întreaga sau o parte a unei activităţi a unei entităţi relevante a întâmpinat, sau este susceptibilă să

întâmpine, dificultăţi financiare, dând naştere unor preocupări mai largi de interes public.
Deşi Legea privind Redresarea şi Rezoluţia prevede condiţii specifice pentru exercitarea oricărei
competenţe de rezoluţie şi, în plus, ghidul Autorităţii Bancare Europene, publicat în mai 2015, stabileşte
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elementele obiective pe care autorităţile de rezoluţie trebuie să le aplice pentru a determina dacă o instituţie

este în curs de a intra în faliment sau este susceptibilă să intre în faliment, nu este sigur cum va evalua
autoritatea de rezoluţie aceste condiţii într-un anumit scenariu de pre-insolvabilitate care ar putea afecta
Emitentul şi/sau alţi membri ai Grupului şi cum va decide exercitarea oricărei competenţe de rezoluţie.

De asemenea, autoritatea de rezoluţie competentă nu are obligaţia de a fumiza o notificare prealabilă către
Obligatari cu privire la decizia sa de a exercita orice competenţă de rezoluţie. Prin umare, este posibil ca
Obligatarii să nu poată anticipa o potenţială exercitare a acestor competenţe, nici efectul potenţial al
exercitării acestor competenţe asupra Emitentului şi Obligaţiunilor.

Grupul a primit aprobarea din partea BNR în vederea adoptării unor planuri de rezoluţie de tip MPI,
însemnând că în cazul declanşării procedurii de rezoluţie, fiecare entitate din Grup, inclusiv Emitentul, va

fi recapitalizată utilizând instrumentele proprii şi nu prin intemediul instrumentelor emise de
întreprinderea-mamă (cum ar fi în cazul unei proceduri de rezoluţie de tip SPI).

Obligaiarii pot ayea doar drepturi foarte limitate de a contesta exercilarea oricăror competenţe de
rezoluţie (inclusiv instrumentul de recapitalizare internă) în legătură cu Emilentul
Obligatarii pot avea doar drepturi foarte limitate de a contesta şi/sau de a solicita suspendarea oricărei
decizii a autorităţii de rezoluţie de a-şi exercita competenţele de rezoluţie (inclusiv instrumentul de

recapitalizare intemă) sau de a cere revizuirea deciziei respective printr-un procesjudiciar sau administrativ
sau în alt mod.

BNR, în calitate de autoritate de rezoluţie relevantă, poate utiliza instrumentul de recapitalizare intemă în
ceea ce priveşte Emitentul şi Obligaţiunile, ceea ce poate duce la pierderea unei părţi sau a întregii investiţii

a Obligatarilor. Grupul a primit aprobarea din partea BNR în vederea adoptării unor planuri de rezoluţie de
tip MPI, însemnând că în cazul declanşării procedurii de rezoluţie, fiecare entitate din Grup, inclusiv

Emitentul, va fi recapitalizată utilizând instrumentele proprii şi nu prin intemediul instrumentelor emise
de întreprinderea-mamă (cum ar fi în cazul unei proceduri de rezoluţie de tip SPI).
În cazul în care au fost îndeplinite condiţiile legale relevante pentru utilizarea instrumentului de

recapitalizare intemă, BNR exercită competenţele sale în acest sens fără consimţământul Obligatarilor. Sub

rezerva anumitor scutiri prevăzute în BRRD (inclusiv obligaţiile garantate, depozitele bancare garantate în

cadrul schemei de garantare a depozitelor la nivelul unui Stat Membru al UE, datoriile care rezultă din
deţinerea de lichidităţi aparţinând clienţilor, datoriile faţă de alte bănci sau societăţi de investi
parte din acelaşi grup, cu o scadenţa iniţială mai mică de şapte zile şi alte câteva excepţi
ca toate datoriile instituţiilor să intre în sfera de aplicare a instrumentului de recapitalizar

instrumentelor de rezoluţie poate prezenta anumite riscuri asupra Obligatarilor, dat fii

constituie obligaţii negarantate şi subordonate ale Emitentului şi dat fiind faptul că BNR
măsuri fără acordul Obligatarilor:
orice deficit rezultat din vânzarea activelor Emitentului poate duce la o reducere parţială a sumelor
destinate Obligatarilor sau, în cel mai rău caz, la o reducere la zero (anularea Obligaţiunilor),

însemnând că Obligatarii ar putea să îşi piardă întreaga investiţie sau o parte din aceasta;
în cazul unei recapitalizări inteme, BNR va reduce sau va anula mai întâi fondurile proprii de nivel
1, apoi va reduce, anula, converti instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, apoi

instrumentele de fonduri proprii de nivel 2 (cum sunt Obligaţiunile) şi alte datorii subordonate în
Pagina 41 din 145

prevăzută în CRD IV şi respectând altfel ierarhia creanţelor într-o insolvenţă obişnuită); există
risculcaObligaţiunilesăfieconvertite,redusesauanulate,însemnândcăObligatariiarputeasăîşi
piardă întreaga investiţie sau o parte din aceasta; de asemenea, acest risc este unul sporit deoarece
datoriile care au un rang pc}rz. pczs§# cu Obligaţiunile pot fi excluse de BNR din recapitalizarea

intemă în confomitate cu Articolul 44(3) din BRRD şi deci primesc un tratament mai favorabil
decât Obligaţiunile;

®măsura
necesară
şi în limita
capacităţii
(reflectând
astfelsă
ierarhia
de datorate
capital
BNR
poate urmări
să modifice
data acestora
scadenţei
Obligaţiunilor,
reducăinstrumentelor
valoarea dobânzii

la Obligaţiuni sau data la care aceasta devine scadentă (poate inclusiv să suspende temporar plata

dobânzii), toate acestea putând afecta negativ valoarea de piaţă a Obligaţiunilor în vederea
revânzării şi ar putea afecta randamentul Obligaţiunilor.
Fiecare dintre măsurile menţionate mai sus pot fi adoptate separat sau într-o combinaţie. Spre exemplu,
BNR poate solicita o conversie parţială a Obligaţiunilor în acţiuni ordinare ale Emitentului, pe lângă orice

depreciere şi vânzare a activelor Emitentului.

De asemenea, instrumentul de recapitalizare intemă conţine un principiu de siguranţă expres (cunoscut sub

denumirea de „niciun creditor mai defavorizat").
Exercitarea instrumentului de recapitalizare intemă în ceea ce priveşte Emitentul şi Obligaţiunile sau orice

presupunereprivindexercitareainstrumentuluiderecapitalizareintemăarputeaafectaînmodsemnificativ
drepturile Obligatarilor, preţul sau valoarea investiţiei lor în Obligaţiuni şi/sau capacitatea Emitentului de
a-şi îndeplini obligaţiile care îi revin în temeiul Obligaţiunilor şi ar putea duce la pierderea unei părţi sau a
întregii valori a investiţiei Obligatarilor în Obligaţiuni. În plus, chiar şi în situaţiile în care se stabileşte o

cerere de despăgubire în temeiul mecanismului de siguranţă „niciun creditor mai defavorizat" în baza
instrumentului de recapitalizare intemă (care are drept scop ca acţionarii şi creditorii să nu primească un

tratament mai puţin favorabil decât ar fi primit în cadrul unei proceduri de insolvenţă obişnuită ce ar fi

afectat entitatea relevantă), în confomitate cu o evaluare efectuată după exercitarea măsurii de rezoluţie,
este puţin probabil ca o astfel de compensare să fie echivalentă cu pierderile totale suportate de către
Obligatari în cadrul rezoluţiei şi nu poate fi dată nicio garanţie că Obligatarii vor intra imediat în posesia
unei astfel de compensaţii. Adoptarea oricărei măsuri în baza Legii privind Redresarea şi Rezoluţia în ceea

ce îl priveşte pe Emitent sau orice presupunere privind luarea unor astfel de măsuri ar putea afecta negativ
semnificativ drepturile Obligatarilor, preţul sau valoarea investiţiei acestora în Obligaţiuni şi/sau
capacitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile legate de orice Obligaţiuni.

Reducerea valorii şi conversia obligatorie a instrumentelor de capital pot ctfecta Obl
În temeiul Legii privind Redresarea şi Rezoluţia BNR, în calitate de autoritate de rez
competenţa să reducă valoarea, sau să convertească în fonduri proprii de nivel 1 de b
fonduri proprii de nivel 1 suplimentar şi instrumentele de fonduri proprii de nivel 2 (cu

în momentul în care entitatea relevantă devine neviabilă, independent sau împreună
opţiuni de rezoluţie (cu excepţia cazului în care instrumentul de recapitalizare intemă

oricărei
Caz în

care un astfel de instrument de capital va fi redus sau convertit în fonduri proprii de nivel 1 de bază în

confomitate cu exercitarea instrumentului de recapitalizare intemă, aşa cum este descris mai sus, în locul
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exercitării obligatorii a competenţei de reducere a valorii şi de conversie aplicabilă numai instrumentelor
de capital).

În scopul aplicării unei astfel de competenţe de reducere a valorii Şi de conversie obligatorie, momentul în

careoinstituţiedevineneviabilăesteacelaîncareautoritateaderezoluţiecompetentăstabileştecăentitatea
relevantă îndeplineşte condiţiile pentru rezoluţie (dar nu a fost luată nicio măsură de rezoluţie ) sau că

entitatea relevantă nu va mai fi viabilă decât dacă instrumentele de capital relevante sunt reduse sau
convertite sau dacă entitatea relevantă solicită un ajutor public extraordinar fără de care autoritatea de
rezoluţie competentă stabileşte că entitatea relevantă nu va mai fi viabilă.
Obligaţiunile pot face obiectul reducerii valorii sau conversiei în fonduri proprii de nivel 1 de bază prin

aplicarea acestor competenţe (fără a fi necesar consimţământul Obligatarilor), ceea ce poate duce la
pierderea unei păfti sau a întregii investiţii a acestora. Mecanismul de siguranţă „niciun creditor mai
defavorizat" s-ar aplica numai în situaţiile în care competenţele de rezoluţie sunt exercitate.

Exercitarea unei astfel de competenţe de reducere a valorii sau de conversie a instrumentelor de capital în

conformitate cu prevederile Legii privind Redresarea şi Rezoluţia sau orice presupunere privind o astfel de

exercitare ar putea, aşadar, să afecteze în mod semnificativ drepturile Obligatarilor, preţul sau valoarea
investiţiei lor în astfel de Obligaţiuni şi/sau capacitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile în temeiul
acestor Obligaţiuni.

Legea privind Redresarea şi Rezoluţia stipulează că deciziile adoptate în temeiul acesteia de către
autoritatea de rezoluţie competentă vor avea în vedere potenţialul impact pe care decizia l-ar putea avea

asupra tuturor Statelor Membre în care operează instituţia de credit, astfel încât să reducă la minimum
efectele negative socioeconomice şi asupra stabilităţii financiare a respectivelor State Membre.

Instrumentele de rezoluţie protejează interesul public privind stabilitatea financiară şi se aplică atunci cand
se consideră necesar pentru a îndeplini obiectivele de rezoluţie, şi anume atunci când instituţia nu poate fi
desfiinţată prin procedura obişnuită a insolvenţei din cauza riscului de destabilizare a sistemului financiar.

Obligaţiunile sunt subordonoiie majorităţii obligoiţiilor Emllentului
Obligaţiunile vor constitui obligaţii negarantate şi subordonate ale Emitentului. În caz de insolvenţă sau

lichidare a Emitentului, toate creanţele cu privire la astfel de Obligaţiuni vor avea un rang inferior creanţelor
tuturor creditorilor (i) nesubordonaţi ai Emitentului; (ii) subordonaţi, însă alţii decât cei ale căror creanţe
reprezintă, prin lege, sau care, prin condiţiile acestora, sunt exprimate ca fiind de acelaşi rang ®czrJ.pcz§§%),

cu creanţele deţinătorilor instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 (cum sunt Obligatarii) sau inferioare

acestora (prin lege sau prin contract) („Creditorii Seniori"). Dacă, în caz de insolvenţă
Emitentului, activele Emitentului nu sunt suficiente pentru a pemite Emitentului să
creanţele Creditorilor Seniori, Obligatarii îşi vor pierde întreaga investiţie în Oblig

suficiente active care să permită Emitentului să plătească în întregime creanţele Cred
insuficiente pentru a-i permite să plătească creanţele pentru obligaţiile ce îi rev
Obligaţiunile şi toate celelalte creanţe care au acelaşi rang cu Obligaţiunile, Obligatarii

(care poate fi cvasitotalitatea) din investiţia lor în Obligaţiuni. Remediile în baza Obligaţiunilor sunt mai
limitate decât cele de care dispun în mod obişnuit creditorii nesubordonaţi ai Emitentului.
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Obligaţiunile ar putea să nu fie o investiţie potrivită pentru toţi investitorii.
Fiecare potenţial investitor în Obligaţiuni trebuie să detemine gradul de adecvare al investiţiei în lumina
propriilor împrejurări. În special, fiecare potenţial investitor ar ti.ebui:

•

să aibă cunoştinţe şi experienţă suficiente pentru a face o evaluare semnificativă a avantajelor şi
riscurilor aferente investiţiei în Obligaţiuni;

•

să aibă acces şi să deţină instrumente analitice adecvate pentru a evalua, în contextul propriei sale
situaţii financiare specifice, o investiţie în Obligaţiuni şi impactul pe care o astfel de investiţie îl va

avea asupra portofoliului său global de investiţii;

să dispună de suficiente resurse financiare şi de lichiditate pentru a suporta toate riscurile unei
investiţii în Obligaţiuni, inclusiv în cazul în care moneda pentru plata principalului sau a dobânzii
este diferită de cea utilizată de potenţialul investitor;

să înţeleagă temeinic termenii şi condiţiile Obligaţiunilor şi să cunoască comportamentul oricăror
indici şi pieţele financiare relevante; şi

săpoatăevalua(fiesingur,fiecuajutorulunuiconsilierfinanciar)scenariiposibileprivindfactorii
economici, rata dobânzii şi alţi factori care ar putea afecta investiţiile şi capacitatea acestora de a
suporta riscurile aplicabile.

Potenţialii investitori nu ar trebui să investească în Obligaţiuni decât dacă au expertiză (fie singuri, fie cu

ajutorul unui consilier financiar) pentru a evalua modul în care vor funcţiona Obligaţiunile în condiţii în

schimbare, efectele asupra valorii acestor Obligaţiuni şi impactul pe care aceste investiţii îl vor avea asupra
portofoliului de investiţii al potenţialului investitor. Activităţile de investiţii ale investitorilor fac obiectul
legilorşiregulamenteloraplicabileinvestiţiilorşi/sauanalizeisaureglementăriidecătreanumiteautorităţi

iar fiecare potenţial investitor ar trebui să consulte consilierii juridici sau autorităţile de reglementare

corespunzătoare.

Valoarea de piaţă a Obligo[ţiunilor ar puiea suf ieri modif iicări nefavorabile.
Formarea preţurilor de piaţă ale Obligaţiunilor depinde de mai mulţi factori, incluzând, printre altele, (i)

schimbarea ratelor dobânzilor de pe piaţă, (ii) politica băncilor centrale, (iii) evoluţiile economice generale,

(iv) rata inflaţiei, (v) lipsa / excesul de cerere pentru tipul relevant de obligaţiuni sau (vi) schimbările în
sentimentul de încredere al investitorilor. În consecinţă, Obligatarii sunt expuşi riscului evoluţiei

nefavorabile a preţului de piaţă al Obligaţiunilor, care se materializează în cazul în care Obligatarii vând
Obligaţiunile înainte de scadenţa lor finală. În cazul în care Obligatarii decid să le deţină
finală, Obligaţiunile vor fi răscumpărate la suma stabilită în termenii relevanţi din

De asemenea, valoarea de piaţă a Obligaţiunilor ar putea scădea dacă solvabilitate
înrăutăţi. Astfel, valoarea de piaţă a Obligaţiunilor va suferi dacă piaţa percepe Emiten
probabil să efectueze pe deplin toate obligaţiile derivând din Obligaţiuni la scadenţă.
apărea, de exemplu, din cauza materializării oricăror riscuri enumerate în această i

#Hpuţin

ar p#tea

abilitatea Emitentului de a îndeplini în întregime toate obligaţiile care decurg din Obligaţiuni atunci când
devin scadente nu se diminuează, participanţii la piaţă ar putea totuşi să aibă o percepţie diferită. În plus,
estimarea de către participanţii la piaţă a bonităţii debitorilor corporativi în general sau a debitorilor care

operează în aceeaşi activitate ca şi Emitentul s-ar putea modifica negativ, deteminând scăderea valorii de
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piaţăaObligaţiunilor.Dacăseîntâmplăvreunuldintreacesteevenimente,terţepărţiardorisăachiziţioneze
Obligaţiunile doar la un preţ mai mic decât înainte de materializarea acestor riscuri. În aceste condiţii,

valoarea de piaţă a Obligaţiunilor ar putea scădea.

În cazul unei răscumpărări anticipate a oricăreia dintre Obligaţiuni, există riscul ca Obligalarii să nu
poată reinvesti veniturîle din Obligaţiuni astfel încâi să obţină aceeaşi rată a rentabililăţii.
Obligatarii sunt supuşi riscului ca dobânda obţinută dintr-o investiţie în Obligaţiuni, în cazul unei

răscumpărări anticipate a oricăror Obligaţiuni, să nu poată fi reinvestită astfel încât să obţină aceeaşi rată a
rentabilităţii ca cea a Obligaţiunilor răscumpărate.

Nu există nicio restricţie cu privire la valoarea sau tipul titlurilor de valoare sau datoriilor ulteriooire pe
care Emiientul sau fiilialele sale le pot emite, suporta sau garanta
Sub rezerva respectării cerinţelor de reglementare aplicabile în ceea ce priveşte ratele de îndatorare şi de
capital ale Grupului, nu există nicio restricţie privind valoarea sau tipul de titluri de valoare sau datorii

suplimentare pe care Emitentul sau filialele sale le pot emite, suporta sau garanta, după caz, care au rang
superior, sau pc#z. pcu" cu, Obligaţiunile. Emisiunea sau garantarea oricăror astfel de titluri sau datorii
ulterioare poate reduce suma recuperabilă de către Obligatari în caz de insolvenţă sau lichidare a
Emitentului şi poate limita capacitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile în baza Obligaţiunilor. În

plus, Obligaţiunile nu conţin nicio restricţie privind emisiunea de către Emitent a unor titluri de valoare
care pot avea drepturi preferenţiale faţă de Obligaţiuni sau a unor titluri de valoare cu prevederi similare

sau diferite faţă de cele descrise în prezentul.

Este posibil ca ratingurile de credlt să nu reflecte toate riscurile, acestea nu constituie recomandări
pentru cumpărarea sau deţinerea de valori mobiliare şi pot fii revizuite, suspendate sau retrase în orice
moment.
Una sau mai multe agenţii independente de rating de credit pot atribui ratinguri de credit Obligaţiunilor.

Ratingurile de credit abordează capacitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile în confomitate cu
condiţiile Obligaţiunilor şi riscurile de credit pentru a determina probabilitatea ca plăţile să se efectueze la
scadenţă în în ceea ce priveşte Obligaţiunile. Este posibil ca ratingurile să nu reflecte impactul potenţial al

tuturor riscurilor legat de structura, piaţa, alţi factori de risc discutaţi în prezentul şi alţi factori care ar putea

afecta valoarea Obligaţiunilor. Un rating de credit nu reprezintă o recomandare de a cumpăra, vinde sau
deţine titluri de valoare şi poate fi revizuit, suspendat sau retras de către agenţia de rating în orice moment.
sau că un
Nu se poate garanta că un rating de credit va rămâne constant pentru o anumită perioadă

rating de credit nu va fi redus sau retras în întregime de agenţia de rating de credit d,

de judecată ojustifică în viitor. Suspendarea, reducerea sau retragerea în orice mome
atribuit Obligaţiunilor de către una sau mai multe agenţii de rating poate afec
tranzacţionarea Obligaţiunilor.

Transfierurile Obligo[ţiunilor vor fi supuse anumitor restricţii.
Emitentul nu a acceptat să se înregistreze şi nu intenţionează să înregistreze Obligaţiunile în conformitate
cu Legea privind valorile mobiliare din S.U.A. sau cu orice alte legi privind valorile mobiliare ale oricărui

stat sau orice altăjurisdicţie a Statelor Unite. Obligatarii nu pot oferi spre vânzare Obligaţiunile, cu excepţia

unei scutiri prevăzute de sau a unei tranzacţii care nu face obiectul cerinţelor de înregistrare ale Legii privind
valorile mobiliare din S.U.A. şi legilor aplicabile privind valorile mobiliare ale oricărui stat sau oricărei alte
Pagina 45 din 145

jurisdicţii a Statelor Unite. Emitentul nu s-a angajat să înregistreze Obligaţiunile sau să efectueze în viitor
o ofertă de schimb pentru Obligaţiuni. În plus, Emitentul nu a înregistrat şi nu intenţionează să înregistreze

Obligaţiunile în confomitate cu legile privind valorile mobiliare ale unei alte ţări decât România. Este
obligaţia investitorilor în Obligaţiuni de a se asigura că subscrierea lor sau ofertele ulterioare, vânzările sau
transferurile ulterioare ale Obligaţiunilor din orice ţară, alta decât România, respectă toate legile privind
valorile mobiliare aplicabile în respectivele jurisdicţii.

Obligaţiunile pot să nu fie admise sau menţinute la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti.
Deşi Bursa de Valori Bucureşti a emis aprobarea în principiu pentru admiterea la tranzacţionare a
Obligaţiunilor pe Piaţa Reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, pentru o asemenea

admitere este necesară aprobarea Bursei de Valori Bucureşti. Pentru Admitere este necesară îndeplinirea
mai multor cerinţe. Emitentul îşi propune să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că Obligaţiunile

sunt admise la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată admninistrată de Bursa de Valori Bucureşti, cât mai
curând posibil după aprobarea Prospectului. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că, în cazul în care
condiţiile de admitere pentru aprobarea de către Bursa de Valori Bucureşti se modifică, toate aceste condiţii
privind listarea şi/sau condiţii de tranzacţionare vor fi îndeplinite. În consecinţă, nu există nicio garanţie că
Obligaţiunile vor fi admise la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată administrată de Bursa de Valori

Bucureşti la data estimată sau la o dată ulterioară.

Nuexistăopio[ţăstabilitădetranzacţionarepentruObligoiţiunişinuexistănicioasigurarecăObligoilarii

vor puiea să le vândă.
Nu există o piaţă existentă pentru Obligaţiuni. Emitentul va face o cerere către BVB să listeze Obligaţiunile

şi să le admită la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată, dar nu poate garanta lichiditatea oricărei pieţe care
se va putea dezvolta pentru Obligaţiuni, abilitatea Obligatarilor de a vinde asemenea Obligaţiuni sau preţul
la care aceştia ar putea să vândă astfel de Obligaţiuni. Lichiditatea şi preţul de tranzacţionare viitor al
Obligaţiunilordepinddemaimulţifactori,incluzând,printrealtele,rateledobânziloraplicabilelaunanumit
moment,rezultateleactivităţilor,piaţavalorilormobiliaresimilareşicondiţiileeconomicegenerale.Înplus,

modificăriledepepiaţaglobalăatitlurilordecreanţăşimodificărileperformanţeifinanciarealeEmitentului
pepieţeleîncareîşidesfăşoarăactivitateaarputeaafectanegativlichiditateaoricăreipieţedetranzacţionare
a Obligaţiunilor care se va dezvolta Şi a oricărui preţ de tranzacţionare cotat al Obligaţiunilor. Drept umare,
Emitentul nu poate asigura că o piaţă activă de tranzacţionare se va dezvolta efectiv pentru Obligaţiuni.

Prin urmare, faptul că Obligaţiunile ar putea fi listate nu conduce în mod necesar la o lichiditate mai mare
comparativ cu instrumentele de datorie nelistate. În cazul în care Obligaţiunile nu vor
Piaţa Reglementată a BVB, este posibil ca infomaţiile despre preţul Obligaţiuni
obţinut, ceea ce ar putea afecta negativ lichiditatea Obligaţiunilor. Pe o piaţă ilichid
un investitor să nu poată vinde Obligaţiunile la preţul de piaţă corect.

Tranzacţionarea la Bursa de Valori Bucureşti poate fi suspendată.
ASF este autorizată să suspende tranzacţionarea de valori mobiliare sau să solicite

Bucureşti să suspende de la tranzacţionare valorile mobiliare tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti,

dacă continuarea tranzacţionării ar afecta negativ interesele investitorilor, pe baza măsurilor luate împotriva
manipulării pieţei şi a tranzacţiilor efectuate pe baza informaţiilor privilegiate. Bursa de Valori Bucureşti

trebuie să suspende tranzacţionarea cu valori mobiliare care nu îndeplinesc cerinţele pieţei reglementate,
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cu excepţia cazului în care o astfel de acţiune ar putea afecta negativ interesele investitorilor sau buna
funcţionare a pieţei. Dacă Bursa de Valori Bucureşti nu întreprinde astfel de acţiuni, ASF poate cere

suspendarea tranzacţionării cu valori mobiliare, dacă acest lucru serveşte funcţionării corespunzătoare a
pieţei şi nu afectează interesele investitorilor. De asemenea, Bursa de Valori Bucureşti are dreptul să
suspende de la tranzacţionare Obligaţiunile în alte circumstanţe, în confomitate cu reglementările sale.

Orice suspendare ar putea afecta preţul de tranzacţionare al Obligaţiunilor şi ar afecta transferul acestora.

Este posibil ca potenţialii investitori să se confirunte cu riscuri de schimb valutar prin investirea în
Obligaţiuni
Obligaţiunile sunt denominate şi plătibile în RON sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă. Dacă
potenţialii investitori îşi consideră rentabilitatea investiţiilor prin referire la o altă monedă decât la RON, o
investiţie în Obligaţiuni implică riscuri legate de schimbul valutar datorate, printre alţi factori, posibilelor

modificări semnificative ale valorii RON faţă de moneda la care potenţialii investitori îşi raportează

rentabilitatea din cauza factorilor economici, politici sau de altă natură asupra cărora Emitentul nu are
control. Deprecierea RON faţă de altă monedă, în funcţie de care investitorii potenţiali îşi măsoară
rentabilitatea investiţiilor respective, ar putea determina o scădere a randamentului efectiv al Obligaţiunilor

sub ratele de cupon declarate şi ar putea duce la o pierdere pentru investitori atunci când randamentul
Obligaţiunilor este transpus în moneda în funcţie de care aceşti investitori îşi măsoară rentabilitatea
investiţiilor. Pot exista consecinţe fiscale pentru potenţialii investitori ca umare a oricăror câştiguri sau
pierderi din schimb valutar pentru orice investiţie în Obligaţiuni.

Obligatarii se supun legislaţiei fiscale româneşti privind tranzacţionarea Obligoiţiunilor şi distribuţiile

făcute de Emitent în legăiură cu acestea
Potenţialii lnvestitori în Obligaţiuni pot fi obligaţi să plătească impozite sau taxe în conformitate cu legile
din România. Potenţialii lnvestitori ar trebui să se consulte cu consultanţii lor cu privire la consecinţele
fiscale ale achiziţiei, deţinerii, tranzacţionării şi răscumpărării Obligaţiunilor.
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PARTEA A 2 A
DE SCRIEREA EMITENTULUI
lnformaţii Generale
Date de identificare
Denumirea legală a Emitentului este Raiffeisen Bank S.A. Emitentul este organizat ca o societate pe acţiuni,

fiind înfiinţat în 1990 şi îşi desfăşoară activitatea în confomitate cu legislaţia din România. Emitentul este
înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/44/1991, identificator unic la nivel European
(EUID) ROONRC J40/44/1991, cod unic de înregistrare 361820 şi este rezident fiscal român. Capitalul
social subscris şi vărsat al Emitentului este de 1.200.000.000 RON împărţit în 12.000 de acţiuni, fiecare

având o valoare nominală de 100.000 RON. Emitentul funcţionează pe o perioadă nedeteminată.
Sediul social al Emitentului este situat în Calea Floreasca 246C, Clădirea Sky Tower, etajele 2 -7,10 şi
15, Bucureşti, Sector 1, România, număr de telefon: +40 02130610 00.

Emitentul a fost înregistrat în Registrul lnstituţiilor de Credit ţinut de BNR sub nr. RB-PJR-40-009, fiind

înmatriculat în respectivul registru la data de 18 februarie 1999 şi funcţionează în confomitate cu legislaţia
aplicabilă şi reglementările emise de BNR.

Istoric
Banca Agricola S.A. a fost înfiinţată în 1990, confom Legii nr.15/1990 şi H. G. nr.1196/1990, ca societate

pe acţiuni, persoanăjuridică română. Emitentul a funcţionat sub denumirea de Banca Agricola S.A., având
ca acţionar majoritar Statul Român (reprezentat de Fondul Proprietăţii de Stat şi, ulterior, de Autoritatea
pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului („APAPS")), dar având Şi acţionari privaţi
(Fondurile Proprietăţii Private, transfomate ulterior în societăţi de investiţii financiare şi propriii angajaţi
ai băncii).

În 2001, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG („RZB"), împreună cu Fondul Româno-American pentru
lnvestiţii, au depus o ofertă pentru achiziţia Băncii Agricole S.A. de la Statul Român, reprezentat de
APAPS. Contractul de preluare de către consoftiu a 98% din acţiunile Băncii Agricole S.A. (din care
93,36% urmau să fie deţinute de RZB) a fost semnat în aprilie 2001. În iulie 2001, achiziţia a fost finalizată.

Entitatea nou formată a fost numită Banca Agricola-Raiffeisen S.A.
În iulie 2002, Banca Agricola -Raiffeisen S.A. a fuzionat cu Raiffeisenbank (Roma
din România. Ca umiare a fuziunii, entitatea a fost denumită Raiffeisen Bank S.A.
Acţionarul majoritar al Emitentului este Raiffeisen SEE Region Holding GmbH
99,92°/o din acţiuni). Raiffeisen SEE Region Holding GmbH este deţinută indire

?r-AdBO" Q6;
e Raiffeise

lntemational AG (în proporţie de 100%).
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Evenimente recente care sunt într-o măsură semnificativă reLevante pentru eva]uarea soLvabilităţii
EmitentuLui
Evoluţiile recente pe plan local şi global cauzate de pandemia de COVID-19 adaugă o incertitudine
semnificativă în economie, autorităţile luând măsuri rapide şi drastice pentru a reduce efectele negative

asupra populaţiei şi economiei, inclusiv prin acordarea unor stimulente economice semnificative. 0
descriere mai detaliată referitoare la riscurile asociate COVID-19 pot fi găsite în Partea 1 ,J7czcţorj. c7e Ji7.§c".

Având în vedere natura unică a pandemiei, o evaluare exactă a impactului asupra sistemului economic şi
asupra solvabilităţii Emitentului nu este posibilă, numeroase acţiuni de contracarare rapide fiind întreprinse

de majoritatea actorilor economici în acest context necunoscut.
Cu toate acestea, considerăm că datorită profilului de creditare prudent, capitalizării bune şi lichidităţii

adecvate ale Emitentului, acesta este în măsură să facă faţă mediului social şi economic turbulent din
Prezent.

Nu există alte evenimente în afară de cele menţionate mai sus în trecut şi nici nu se estimează că vor avea
loc în viitor alte evenimente care ar putea influenţa într-o manieră semnificativă solvabilitatea Emitentului.

Prezentarea generală a activităţii
Scopul statutar al Emitentului este acela de a se angaja în orice fel de activităţi financiar-bancare, inclusiv,
fără a se limita la intemedierea monetară, activităţi specifice domeniului financiar şi operaţiuni

nefinanciare conexe, cum ar fi operaţiunile desfăşurate în baza unui mandat primit din partea societăţilor
de asigurare sau reasigurare, societăţilor de credit ipotecar, societăţilor imobiliare. Obiectul complet al

activităţilor este prevăzut în actul constitutiv care poate fi obţinut de la Emitent fără niciun cost.
Emitentul este licenţiat de Banca Naţională a României să desfăşoare activităţi bancare. Principala activitate
a Emitentului este de a fumiza servicii bancare curente persoanelor juridice şi fizice. Acestea includ
deschiderea de conturi, plăţi inteme şi exteme, tranzacţii de schimb valutar, activităţi de creditare (inclusiv
finanţarea capitalului de lucru şi facilităţi pe termen mediu), garanţii bancare şi acreditive.

Activităţile Emitentului sunt împărţite în umătoarele segmente:
®

Retai l

•

C o rporate

•

Trezorerie şi pieţe de capital.

Principalele produse şi servicii
1.

Retail

Persoane fizice
Emitentul oferă beneficii deosebite clienţilor Persoane Fizice, în confomitate cu orientarea sa către
client şi poziţionarea responsabilă a Emitentului. Obiectivul strategic este acela de a construi parteneriate
putemice cu clienţii persoane fizice, oferindu-le soluţii bancare relevante pentru nevoile de zi cu zi şi

proiecteledeviaţăsemnificativealeacestora,princreareaîmpreunăcuclienţiiaviitoruluisoluţiilorbancare
având marca Raiffeisen. În acest sens, Emitentul a implementat un mecanism de colectare a feedback-ului

clienţilor, PULS, care pemite îmbunătăţirea instantanee a serviciilor şi introducerea în timp real a

optimizărilor de procese şi produse.

Pagina 49 din 145

Anul 2019 a reprezentat un an cu lansări noi remarcabile pentru clienţii noştri, de la posibilitatea de a obţine

un credit de nevoi personale 100% online, lansarea noilor aplicaţii de servicii bancare mobile şi de intemet

banking, posibilitatea de a plăti direct cu telefonul atât pe dispozitivele Android (Raipay), Apple (Apple
Pay) cât şi pe ceasurile Garmin (Garmin Pay) şi până la oferte speciale pentru depozite şi refinanţarea
creditelor de nevoi personale.

De asemenea, Emitentul rămâne aproape de clienţii săi prin implicarea sa în evenimente importante precum

Festivalul Neversea, Jazz TM, Festivalul Enescu, Art in the Street, Art Encounters, Webstock, Festivalul
Unfinished, Festivalul Undercloud, Maratonul lntemaţional Bucureşti şi numeroase alte evenimente locale.

Transformarea digitală a experienţei bancare zi]nice
În anul 2019, Emitentul şi-a îmbunătăţit semnificativ oferta de servicii pentru clienţii Persoane Fizice,

concentrându-se pe simplificare şi transformare digitală în vederea transformării interacţiunilor clienţilor
cu Emitentul în experienţe uşoare, lipsite de stres. Începând cu aprilie 2019, toţi clienţii cu un pachet de

cont curent beneficiază de comisioane zero pentru retragerile de la bancomatele oricărei bănci din România.
Acest lucru vine în completarea beneficiilor existente de comisioane zero din ofertă şi se adaugă la preţul

preferenţial pentru economii, carduri de credit, credite de nevoi personale şi descoperit de cont pentru
clienţii care încasează venituri în contul curent ataşat.
Experienţa bancară zilnică simplificată cu zero comisioane în cadrul pachetelor de cont curent a fost
îmbunătăţită prin punerea la dispoziţia clienţilor a noii apLicaţii de servicii bancare mobile, Smart Mobile

şi a noii aplicaţii de intemet banking, Raiffeisen Online. Ca noutate, clienţii pot accesa noua aplicaţie de
mobile banking chiar de la înscriere. Deşi versiunile vechi ale aplicaţiilor pot fi utilizate în continuare,

pentru o tranziţie mai lină, clienţii care au descărcat aplicaţiile noi beneficiază de avantaje noi, cum ar fi
Smail Hour, posibilitatea de a schimba Lei în Euro şi Euro în Lei la cursul BNR, între orele 10:00 şi 11 :00.

De asemenea, noile aplicaţii au afişate toate infomaţiile despre conturi într-un singur ecran, plăţi
simplificate şi logare 100% online datorită Raiffeisen Smart Token. Noile aplicaţii sunt dezvoltate intem
de echipa de IT a Emitentului, astfel pemiţând lansarea mai rapidă a noilor funcţionalităţi.

Plăţile di8itale
Pe tot parcursul anului 2019, Emitentul a continuat să completeze suita lansărilor digitale inovatoare. Pentru

a oferi clienţilor o experienţă bancară fără cusur, în corifomitate cu nevoile acestora, am adăugat trei alte
posibilităţi de plată pentru clienţii noştri: Raipay (aplicaţie de plată cu telefonul
sistemului Android), Apple Pay (clienţii pot efectua plăţi direct cu iphone-ul sau Appl

Pay (pemite efectuarea de plăţi prin intemediul ceasului Garinin).

Încurajarea economiilor digitale & răsplătirea fidelităţii
În 2019, pentru a răsplăti clienţii cu venituri recurente încasate în conturile deschise la

pentru a încuraja utilizarea canalelor digitale, Emitentul a lansat o campanie pro
ă dedicată
depozitelor noi. În cadrul acestei campanii, clienţii persoane fizice au benefic-iat de dobânzi competitive de

până la 2,00% pe an pentru depozitele noi deschise pg o durată de 6 luni şi până la 2,75% pe an pentru
depozitele deschise pe o durată de 12 luni.

Soluţii responsabile de creditare
Emitentul a continuat să investească într-un proces de creditare mai simplu şi i.apid, liici.ând pentru a
simpljfica experienţa clienţilor atât pentru creditele de nevoi personale cât şi pentru creditele ipotecare. În
febriiarie 2019. Emitentul a lansat Flexjcredit Oiiline. un flux prin care clienţii băncii pot obtine 100%

online creditul de nevoi personale Flexjcredit, în mai puţin de 10 minute.
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În ceea ce priveşte creditele ipotecare, Emitentul are una dintre ce]e iTiai competitive oferte de pe piaţă, şi
oferă un preţ special pentru locuinţele de tip Green Homes. Beneficiile pe care clienţii le apreciază cel mai

mult sunt pre-aprobarea financiară rapidă a creditului ipotecar, în maxim 24 de ore. cu o valabilitate de 90
de zile. precum Şi o pet-ioadă de graţie penti.u prima rată. clienţii având astl`el posibilitatea de a se concentra

pe ceea ce este maj important pentru ei, locuiiiţa nouă, în această perjoadă.

În ciuda noilor condiţii de creditare mai restrictive impuse de BNR de la începutul anului 2019, creditele
acordate persoanelor fizice au înregistrat o tendinţă de creştere atât în ceea ce priveşte volumele noi, cât şi

cotele de piaţă -evoluţia mai agresivă rezultând în urma unei creşteri de 30°/o faţă de anul anterior a
creditelor ipotecare, şi o cotă de piaţă de 9%, în timp ce volumele creditelor de nevoi personale au avut o
performanţă anuală similară cu cea din 2018 toate cu o dobândă fixă şi cotă de piaţă de aproape 17%.

Persoane fizice
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Sursa: Emltentul

Rezultatele ultimilor doi ani au indicat o creştere robustă şi constantă a activelor brute (9°/o în 2018 şi 8%
în 2019. Veniturile brute au înregistrat o evoluţie diferită (13°/o în 2018 şi 1% în 2019) în timp ce rata

cost/venit a rămas la acelaşi nivel.

Segmentu] de c]ienţi tineri
Segmentul de tineri a continuat să reprezinte un segment de clienţi important pentru
persoanele tinere cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani, cu un pachet dedicat de cont
bazat doar pe vârstă. În 2019, Emitentul Şi-a intensificat prezenţa în 47 de universit
întreaga ţară.
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Clienţii Premium
Emitentul se adresează clienţilor cu potenţial ridicat (cu venituri lunare de peste 2.000 de euro sau active în

administrarea Grupului cuprinse între 40.000 şi 250.000 de euro) prin serviciul Premium Banking. Oferta
dedicată acestor clienţi are ca principal element de valoare Bancherul Personal, alături de alte beneficii
Premium relevante pentru nevoile complexe. ale acestor clienţi. În 2019, Emitentul a continuat strategia de

consolidare a volumelor de business pe acest segment şi a portofoliului de clienţi, înregistrând o creştere
record a numărului de clienţi, de peste 17%, faţă de anul 2018. Mai presus de toate, preocuparea Emitentului

a continuat să fie aceea de a le oferi clienţilor Premium o experienţă bancară superioară.

Segmentul Friedrich Wilhelm Raiffeisen (FWR)
Divizia de Private Banking a Emitentului se adresează clienţilor cu averi ridicate (active in administrarea
Grupului de cel puţin 250.000 euro) şi administrează active în valoare de peste 1,2 miliarde euro,
bucurându-se de un nivel ridicat de recunoaştere a excelenţei serviciilor oferite, atât din paiiea clienţilor,

cât şi a pieţei financiare. Friedrich Wilhelm Raiffeisen a fost desemnat în 2019 drept "Cel mai bun serviciu
de Private Banking din România" de către revista PWM/ The Banker, parte a grupului Financial Times. În
anul 2019, Emitentul a continuat îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite segmentului de clienţi FWR, prin
investiţii în digitalizare şi capitalul uman.

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM)
Având în vedere caracteristicile pieţei româneşti, segmentul de Întreprinderi Mici şi Mijlocii, astfel cum

este definit în cadrul segmentării de afaceri a Emitentului, cuprinde IMM-uri cu capital privat şi cifră de
afaceri anuală de până la 5 milioane de euro, inclusiv Liberii Profesionişti. Prin poziţionarea nevoilor
clienţilor în centrul preocupărilor Emitentului Şi oferirea unor soluţii şi produse financiare simplu de utilizat,
Emitentul urmăreşte să construiască un ecosistem care fumizează toate serviciile financiare necesare pentru

desfăşurarea activităţilor antreprenoriale şi stabilirea de relaţii pe temen lung.
Clienţii IMM sunt segmentaţi mai departe în microîntreprinderi (cu cifră de afaceri până la 1 milion de

euro) şi întreprinderi Mici şi Mijlocii cu cifră de afaceri până la 5 milioane de euro, precum şi Liberi
Profesionişti pe baza apartenenţei lor la asociaţiile şi organismele respective. Această abordare are ca scop
asigurarea unui nivel de servicii personalizate în funcţie de profil, dimensiunea activităţii, complexitatea

precum şi nevoile tranzacţionale şi de finanţare a acestora. De asemenea, Emitentul utilizează un model
comportamental care vine în sprijinul înţelegerii mai aprofundate a nevoilor, valorilor şi aşteptărilor
clienţilor din perspectiva interacţiunii bancare. Pe baza acestuia, o serie de produse şi servicii sunt

pemanent adaptate la cerinţele specifice diverselor sub-categorii de antreprenori, i
aceştia este direcţionată pe canalele preferate ale acestora.

area cu

Din perspectiva modelului de deservire a clienţilor, consultanţii Emitentului (resp6

şi directori de agenţii) oferă consiliere financiară şi asistenţă dedicată clienţilor lri
360 grade pentru identificarea celor mai potrivite soluţii financiare şi luarea

infomări corecte şi cât mai detaliate.
Pe lângă reţeaua de agenţii teritoria[e, clienţii IMM beneficiază de aceeaşi experienţă printr-o gamă largă
de canale altemative prin care pot accesa produsele Şi serviciile Emitentului: mobile banking (Smart
Mobile), Intemet Banking (Raiffeisen Online) sau soluţia de interacţiune la distanţă -Interactive Voice

Response prin Call Center.

Soluţiile digitale precum Raiffeisen Online şi Smart Mobile continuă să fie prioritare, acestea oferind
clienţilor o experienţă de utilizare simplă şi confortabilă, motiv pentru care eforturile Emitentului se
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concentrează pe educaţia financiară şi migrarea către canale altemative. Aceste aplicaţii vizează
îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor, asigură disponibilitatea serviciilor oriunde şi oricând, oferind şi cele

mai reduse costuri pentru operaţiunile bancare. Procentul clienţilor care utilizează canalele digitale a crescut
de la 55% în 2018 la 63°/o la sfârşitul anului 2019, în timp ce volumul operaţiunilor bancare efectuate prin

intemediul canalelor digitale a ajuns la 94°/o.
În acelaşi timp, în ceea ce priveşte soluţiile altemative la numerar, numărul de aparate multifuncţionale
(MFM) utilizate în reţeaua Emitentului a crescut cu 19% pe întreg teritoriul ţării, la peste 260 de aparate
care pemit efectuarea de tranzacţii multiple: depunerea şi retragerea de numerar, plata facturilor, emiterea
de extrase de cont, schimb valutar, etc. În aceste condiţii, ponderea activităţii MFM în totalul tranzacţiilor
cu numerar a crescut la 62% (de la 58% în anul 2018).

Optimizarea pachetelor de cont curent a continuat prin includerea încasărilor nelimitate în Lei şi a plăţilor
intrabancare electronice în Lei, oferind astfel antreprenorilor avantajul de a efectua toate tranzacţiile cu

partenerii de afaceri fără costuri suplimentare, în cazul în care aceştia au conturi bancare deschise la
Emitent. De asemenea, gama de beneficii incluse în mod gratuit s-a extins la plăţi în valută şi tranzacţii cu
instrumente de debit, pe lângă accesul la principalele canale digitale şi la cele mai uzuale tranzacţii şi

servicii bancare (cum ar fi încasări şi plăţi în lei, depozite în numerar şi retrageri la ATM/MFM, tarife
preferenţiale pentru plăţile în valută).

În acelaşi timp, soluţiile de finanţare au rămas o nevoie vitală pentru clienţii IMM, iar Emitentul a continuat
să îi susţină, portofoliul de credite înregistrând o creştere de 4,2% în decembrie 2019, pe fondul consolidării
pieţei de creditare. În mod proactiv şi pe baza datelor disponibile publicului, societăţilor li s-au oferite
altemative de finanţare pre-selectate, atât pentru activitatea curentă cât şi pentru cheltuielile de capital.

După lansarea în 2018, ca premieră pe piaţa bancară românească, recunoscută ca atare în mass-media locală
şi regională, Emitentul a continuat dezvoltarea platformei online "Factory by Raiffeisen", dedicată culturii
antreprenoriale în general şi start-up-urilor în mod specific. În cadrul celei de-a doua ediţii a programului,
83 de antreprenori start-up din România au fost selectaţi pentru a primi credite totale în valoare de 3
milioane Euro. Rezultatele de trei ori mai mari ale celei de-a doua ediţii, comparativ cu prima ediţie, susţin

tendinţa confirmată de cercetarea Emitentului cu privire la creşterea numărului de angajaţi care îşi schimbă

statutul în cel de antreprenor. Sprijinul acordat de Emitent a inclus atât pachete de cont curent pentru
tranzacţiile zilnice cât şi accesul la cursuri şi ateliere pentru dezvoltarea afacerilor lor. Sumele finanţate

fumizate în cadrul programului "Factory by Raiffeisen" se bazează pe acordul de garantare COSME, oferit
de Fondul European de lnvestiţii.

Emitentul şi Fondul European de lnvestiţii au continuat colaborarea începută în 2010, prin derularea

acordurilorsemnateîn2017,învaloaretotalădepeste500milioanedeeuro(echiv€

acorduri

sunt: Programul UE pentru competitivitatea IMM-urilor (COSME) şi „Iniţiativa

mbele

iniţiative urmăresc să sprij ine accesul clienţilor la finanţare cu ajutorul altemativ

4.700 de IMM-uri beneficiind de finanţare în baza acestor programe până acum.
APROBAT

Al treilea program în colaborare cu Fondul European de lnvestiţii derulat de

în anul 2
bază un acord în valoare de 30 milioane de euro de finanţare şi garantare a îi
investiţii şi capital de lucru, adresat femierilor şi antreprenorilor din zonele rurale, cu dobândă şi ;osturi

subvenţionate. Acest nou program pune accent pe stimularea investiţiilor agricole în utilaje şi echipamente,

dar şi pe dezvoltarea în general a zonelor rurale şi de munte, vizând peste 120 de beneficiari în 2019.
Pe baza tendinţelor actuale ale mediului de afaceri, aproximativ 900 de clienţi au participat la diverse

evenimente de profil, de la networking la prezentări pe teme fiscale şi ateliere de leadership. Umărind
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interesul clienţilor dintr-o perspectivă largă, Emitentul a încheiat un acord de parteneriat cu compania
română Keez, un startup de tip AccountingTech, pentru facilitarea accesului clienţilor IMM la noi soluţii

tehnologice Pentru contabilitatea online, şi un parteneriat cu platfoma Confidas, care poate fi utilizată ca
un sistem de informare sau de avertizare pentru relaţiile comerciale.
11.

Cori)orate

Strategia generală a Diviziei Corporate este de a se concentra pe dezvoltarea relaţiilor pe temen lung cu
ecosistemele economice fomate în jurul corporaţiilor relevante la nivel macro.
Principalele direcţii strategice sunt:

•

Concentrarea pe abordarea holistică faţă de ecosistemele fomate în jurul clienţilor corporativi,
adresându-se tuturor membrilor acestora (de exemplu: fiimizori, clienţi, angajaţi, acţionari,

personal de conducere, etc.);

Continuarea punerii în aplicare a programelor de dezvoltare a afacerilor (de exemplu, dezvoltare

financ iară, managementul resurselor umane, cercetare, optim izarea proceselor operaţionale) pentru
clienţi, în special pe segmentul Corporaţii Medii (de exemplu Catalizator, Branduri Româneşti).
Evenimentele au avut, de asemenea, o componentă putemică de conectare pentru schimbul de bune
practici;

Accelerarea programului de eficienţă prin:

o

migrarea continuă către canale electronice şi/sau centralizarea expertizei;

o

structurarea procesului de vânzări (de exemplu, campania de suplimentare a expunerii,

campania de expuneri pre-aprobate);
o

modemizarea infrastructurii informaţionale pentru un răspuns mai rapid şi mai fiabil la nevoile
clientului;

Asigurarea respectării cerinţelor de reglementare locale, intemaţionale şi de grup (de exemplu.
Basel 111, FATCA -Legea conformităţii fiscale a conturilor străine din Statele Unite ale Americii),
politicile de cunoaştere a clientelei etc.).

Segmentul de Corporaţii Mari s-a axat pe fumizarea de programe de dezvoltare personalizate pentru clienţi,
structurate pe expertize în anumite industrii, dezvoltate în experienţa anterioară. Maturitatea relaţiilor de

business ne-a pemis să luăm parte la cele mai relevante tranzacţii din piaţă, indiferent de complexitatea
structurii.
Concentrându-se pe acoperirea regională a cerinţelor clienţilor, segmentul Corporaţii

eforturile de dezvoltare a comunităţii de afaceri, încurajând colaborarea şi schimbur

uma experienţelor acumulate în anul precedent, platfoma Raiffeisen Catalizator a c
primit o mare apreciere din partea partenerilor noştri, care au participat în număr ma
Ziarul Financiar, experţii noştri pe segmentul de Corporaţii Medii au organizat

parteneri?pv cu

Româneşti prin care se încurajează dezvoltarea antreprenorilor locali pe modelele de afaceri cele mai
modeme (de exemplu, sustenabilitate).

0 atenţie deosebită este acordată clienţilor Grupului Raiffeisen, în cadrul căruia Emitentul şi-a consolidat

statutul de ţară cu potenţial de creştere pentru Grupul Raiffeisen.
Structurile de finanţare au susţinut efortul de vânzări prin soluţii personalizate pentru fiecare partener şi au
primit o înaltă apreciere din partea clienţilor, fiind actualizate la caracteristicile macroeconomice actuale.
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Emitentul depune eforturi constante pentru a-şi îmbunătăţi soluţiile de finanţare şi, în acest scop, merită
menţionate eforturile şi resursele alocate pentru factoring.

Unrolsemnificativînefortuldecreştereafostcontinuareaparteneriatuluicuinvestitoriiinstituţionali(de
exemplu, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de lnvestiţii, Fondul
European de lnvestiţii), în special pe segmentul de Corporaţii Medii. Este important să menţionăm şi

programele COSME şi SMEi, unde Emitentul a primit cea mai mare parte a fondurilor alocate, în
comparaţie cu ceilalţi participanţi la respectivele programe. Divizia Corporaţii este de asemenea foarte

activă în ceea ce priveşte pieţele sindicalizate, cu tranzacţii în diferite sectoare economice. Beneficiind de

consilierea Grupului Raiffeisen şi investind în programe de training prestigioase, Emitentul a reuşit să
acţioneze în diverse roluri în tranzacţii complexe şi de mari dimensiuni.

UnfactorcareacontribuitînmodsemnificativlacreştereaactivelorafostliniadebusinessProjectFinance,
cutranzacţiimariîndomeniulimobiliarşiretail.Expertizaintemăaduslaîmbunătăţirimajoreîncepriveşte
timpul de implementare a unor proiecte din aceste domenii, în ciuda complexităţii binecunoscute a acestor
tipuri de tranzacţii.

Realizăriimportanteaufostînregistrateşipeparteaactivităţiidetranzacţiibancare,plăţileonlinedepăşind

pragulde95%,înumaeforturilordeoptimizarecontinueîndirecţiadigitalizăriişisimplificăriiprocesării
tranzacţiilor.

Respectarea legislaţiei şi reglementărilor naţionale şi intemaţionale este o parte importantă din strategia
DivizieiCorporaţii,înscopuldealeofericlienţilorcelmaiînaltniveldeîncredereşisiguranţăatuncicând

utilizeazăserviciilebancareoferitedeEmitent.Procesulafostoptimizatpentruareducesarcinabirocratică,
cu toate că cerinţele legale au crescut. Emitentul s-a angajat să-şi menţină nivelul de respectare a legislaţiei

în curs pentru a oferi cea mai bună protecţie şi securitate în ecosistemul de afaceri.
Rezultatele ultimilor doi ani pe segmentul clienţilor corporativi au arătat o creştere robustă şi constantă a
activelor brute ale Emitentului (23°/o în 2018 şi 6% în 2019) şi, în consecinţă, a venitului brut ( 15°/o în 2018
şi 11°/o în 2019). Combinată cu o evoluţie stabilă a cheltuielilor operaţionale, rezistentă la presiunile exteme

şi inteme (de exemplu, creşterea salariului minim, creşterea investiţiilor). S-au făcut eforturi semnificative
pentru îmbunătăţirea profilului de risc a portofoliului şi reducerea combinată de 52 puncte de bază (12
puncte de bază în 2018 şi 40 puncte de bază în 2019) a costului riscului atestă succesul acestor măsuri.
Reducerea ratei creditelor neperformante (184 bps în 2018 şi 72 bps în anul 2019) este o altă dovadă
importantă a solidităţii modelului de afaceri al Emitentului.
Rezultatul final al activităţii Emitentului pe segmentul clienţilor corporativi a crescuţ
ritm semnificativ (40°/o În 2018 şi 41°/o În 2019), oferind confortul financiar neces

asemene

investiţiilor în principalul pilon strategic al Emitentului, şi anume acela de a fi ecosiste
al clienţilor.

111.

Trezorerie şi piete de caDital

Trezorerie
Trezoreria (Direcţia Managementului Bilanţului şi Portofoliului) este responsabilă pentru managementul

strategic al activelor şi pasivelor Emitentului, cu scopul de a asigura stabilitatea venitului net din dobânzi
menţinând o poziţie sustenabilă de lichiditate pe termen mediu şi lung şi de capital.

Emitentul gestionează riscul de dobândă cu obiectivul de a reduce volatilitatea venitului net din dobândă şi
cea a valorii economice a capitalurilor proprii. Strategia este de a investi atât în active cu dobândă fixă, cât
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şi în active cu dobândă variabilă, avand în vedere cadrul aprobat de limite de risc pentru senzitivitatea
veniturilor nete din dobânzi Şi valoarea economică a capitalurilor proprii.
Managementul bilanţului este realizat atât din perspectiva lichidităţii, cât şi a expunerii la riscul de rată a

dobânzii, şi utilizează o paletă de instrumente, inclusiv un sistem eficient al preţurilor de transfer al
fondurilor inteme dedicat managementului lichidităţii şi al riscului de rată a dobânzii. Sistemul preţurilor

de transfer al fondurilor inteme este bazat pe ratele de piaţă şi este conceput să asigure alocarea tuturor
costurilor şi a beneficiilor către segmentele de business, deteminând utilizarea eficientă a lichidităţii. Ca
parte integrantă a cadrului general de management al riscurilor la nivelul Emitentului, activele şi pasivele
Emitentului sunt modelate şi analizate pentru a reflecta în mod adecvat profilul de lichiditate şi de risc de
dobândă al Emitentului.

Pentru asigurarea unui nivel adecvat de lichiditate în condiţii de stres, Emitentul menţine o rezervă de
lichiditate compusă din active lichide de calitate ridicată (HQLA), incluzând numerar ţinut la BNR şi
obligaţiuni eligibile pentru accesarea facilităţilor de lichiditate ale BNR. Prin menţinerea acestei rezerve,

Emitentul asigură alinierea la cerinţele inteme şi reglementările de risc de lichiditate pentru condiţii de
stres.

Rata de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) reprezintă cerinţa de reglementare pentru condiţii de

stres şi are ca obiectiv asigurarea unui stoc de active lichide suficiente pentru a îndeplini nevoile de
lichiditate în condiţii de stres pentru 30 de zile. Conform cerinţelor legale aplicabile, Emitentul trebuie să
menţină indicatorul LCR peste valoarea minimă de 100%. În cazul Emitentului, nivelul rezervei de

lichiditate deţinut a fost în sumă de 2.208 mil. EUR în decembrie 2019, valoarea LCR fiind de aproximativ
159%, semnificativ mai mare decât nivelul reglementat.

DECEMBEHE 2018

DECEMBRIE 2019

Active lichide de calitate ridicată (mil.

EUR)

2.208

Ieşiri nete (mil. EUR)

Valoare LCR (°/o)
Sursa: Emitentul
Trezoreria monitorizează de asemenea managementul finanţării Emitentului, fiind r
dezvoltarea, implementarea şi actualizarea periodică a planului de finanţare al Emite
echipa responsabilă de managementul finanţării coordonează accesarea şi partici
diferitelor programe dezvoltate de instituţiile financiare internaţionale, susţinând activi

activitate ale Emitentului (mai multe detalii în secţiunea privind SurseLe de Finanţare

Pieţe de Capital
Direcţia Pieţe de Capital (PC) acoperă nevoile clienţilor Emitentului interesaţi de produsele pieţelor de

capital şi, de asemenea, gestionează toate riscurile aferente tranzacţiilor desfăşurate de clienţi, precum şi
tranzacţiilor cu instrumente financiare. Emitentul acoperă toate segmentele de clienţi pentru produsele

specifice pe care poate să le vândă pe baza modelului de distribuţie aprobat şi este de asemenea implicat în
tranzacţii interbancare pentru a putea gestiona cererea clienţilor, dar şi pentru a-şi asuma riscuri în

Pagina 56 din 145

conforinitate cu modelul de tranzacţionare şi în limitele de risc aprobate specific pentru Direcţia Pieţe de

Capital. Riscurile specifice generate sunt asumate doar în acele produse aprobate, acestea fiind produse
simple (chiar şi în cazul produselor derivate). Emitentul este unul dintre dealerii primari în relaţia cu

Ministerul Finanţelor şi distribuie titluri de stat denominate atât în RON cât şi în EUR emise de acesta.

Direcţia Pieţe de Capital are un set de limite aprobate Şi, în ceea ce priveşte expunerea portofoliului,
reprezentând mai puţin de 10°/o din expunerea totală a băncii.
Prin intermediul biroului de tranzacţionare, Direcţia Pieţe de Capital din cadrul Emitentului este activă pe

piaţa de schimb valutar EUR-RON, piaţa ROMGB şi pe piaţa instrumentelor derivate pe cursul de schimb
de tip „plain vanilla" aferente leului.
Având un set clar de reguli şi roluri şi responsabilităţi clare, Direcţia Pieţe de Capital, împreună cu

Trezoreria, participă la stabilirea ROBOR ROBID şi la stabilirea cotaţiilor de referinţă pentru ROMGB (cu
privire la aceasta din urmă, doar Direcţia Pieţe de Capital).

Poziţionarea pe piaţă
Poziţia pe piaţă în funcţie de va]oarea activeLor tota]e

Claîfficare

Bqncă

Total qcfive cott] de piaţă

1BT

87,438

18%

2BCR

74938

15%

3BRD

55f853

llFo

4 Unicredit

44,541

9%

5 Emitentul

4:Âfffi9

9%

Siirsa: Emitentu].

Notă: Clasificarea este realizată înfuncţie de totalul activelor ^m luna decembrie 2019 şi se bazează pe datele disponibile publicului

la data de 20 martie 2020 -sume exprimate în milioane de lei; Cifirele pre=entate în tabel reflectă totalul activelor pentru fiecare
bancă la nivel indtvidual şi sunt comparate cu cifira privind totalul activelor nete publicată de BNR pentru luna decembrie 2019.
Având în vedere că nu există date disponibile, cifira BCR indicată reflectă toialul aciivelor în grupul BCR.

Luând în considerare infomaţiile disponibile la data acestui Prospect, Emitentul se află pe locul al cincilea
pe piaţă în funcţie de totalul activelor. Totalul activelor nete ale sistemului bancar utiliz
cotei de piaţă a fost de aproximativ 495 miliarde lei, cu precizarea că primele două

asigurat poziţiile de top şi cumulează aproape o treime din activele sistemului banc
deţine o cotă de piaţă de 9°/o cu active totale de aproape 43 de miliarde de lei.

Poziţia pe piaţă în funcţie de creditele acordate clienţilor şi depozite ale clienţilor

Gnn8®

Cota de piaţă a Emitentului în funcţie de totalul creditelor este constantă, fiind în jur de 10,2% pe parcursuL
anului 2019. S-au înregistrat tendinţe stabile pentru toate segmentele de activitate, cu o uşoară scădere a
cotei de piaţă a persoanelorjuridice provenind de la instituţiile financiare nebancare, unde am înregistrat o

scădere treptată a tranzacţiilor reverse repo până la sfârşitul anului. Dacă eliminăm această scădere din
tranzacţiile de tip „reverse repo", cota de piaţă a Emitentului ar fi câştigat O,3°/o prin comparaţie cu sfârşitul
anului 2018.
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Dinperspectivasegmentelordepiaţă,oinfluenţăpozitivăasupracoteidepiaţătotaleînfuncţiedecreditele

acordate clienţilor provine de la persoanele fizice, atât pe creditele garantate cât şi pe cele negarantate, cu

omenţiunespecialăpentrucrediteleipotecareundeEmitentuls-amişcatcuovitezăaproapedublăfaţăde
restul participanţilor din piaţă. Emitentul a atins un vârf în ceea ce priveşte creditele ipotecare, cota de piaţă

ajungând la 7,5°/o în decembrie 2019, cu o creştere constantă de la începutul anului.
În ceea ce priveşte pasivele, cota de piaţă a rămas stabilă pe parcursul anului, cu evoluţii în concordanţă cu
tendinţa pieţei atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice. În cadrul acestei structuri, trebuie
menţionată poziţionarea foarte bună a Emitentului în ce priveşte conturile curente ale clienţilor de retail,

denominate atât în moneda locală cât şi în valută, ceea ce dovedeşte relaţiile noastre solide de „bancă de
casă". În ceea ce priveşte depozitele la termen, am evoluat în concordanţă cu tendinţele pieţei, dar acestea
ocupă o poziţie mai slabă în raport cu structura generală a pasivelor. Acelaşi lucru este valabil în linii mari

şi pentru persoanele juridice, cu o cotă de piaţă mai solidă pe conturi curente faţă de depozite, pe fondul
numeroaselor surse de finanţare de care dispunem şi al nevoii reduse de depozite negociate.

ţâcxî;; ,`j{:::q ,:<Î:g <:âd]f`, ;``ş.r,j ;'{:3`;{_L:'::; 3jt`=;f* ::\3:,;g9.:;i; :rtţ,€{{S ;d{;';<'„-`L€;'=8

;:L`P;`; :;;`j :;i`tt.; ;`.:`;'„î;'2;` ;v:jî=`::ţ ;Î;;ţ; 2j,j:;;> :;j;~ţ`ă 2Q€:iţ9 ;,;ş!â şf;`îV"ToP;:;

Sursa: Emitentul şi raportările competiiorilor; infiormaţii disponibile pentru decembrie 2019

Surse de finanţare
Stro[iegia de f iinanţare
Planul de finanţare reflectă obiectivele de creştere, evoluţia bilanţului, necesarul de finanţare şi profilul de

maturitate, cât şi efectele schimbărilor din piaţă şi condiţiile impuse de reglementări, toate fiind adaptate
ţinând cont şi de administrarea structurii de capital a Emitentului.

Emitentul are un plan de finanţare strategic, care include următorii trei ani de activita
actualizat de fiecare dată când intervin schimbări majore ale strategiei, dar cel puţin
la momentul stabilirii bugetului, este întocmit un plan de finanţare anual, detaliat pe fi
elementele bilanţiere în moneda locală cât şi pentru cele în valută.
Planul de finanţare pentru anul 2020 este stabilit în funcţie de evoluţia principalelor elemei

acord direct cu cerinţele de capital, în vederea susţinerii planului de afaceri al Emitentului.

La sfârşitul anului 2018, Fondul European de lnvestiţii şi Emitentul au semnat un nou acord de finanţare şi

garantare destinat acordării de împrumuturi pe temen mediu şi lung femierilor şi antreprenorilor din
zonele rurale, pentru investiţii şi capital de lucru , în valoare de 30 milioane de euro, în condiţii atractive -
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dobândă subvenţionată şi cerinţe de garantare reduse. Programul a fost implementat cu succes la începutul
anului 2019 şi este cel de-al cincilea acord semnat cu această instituţie financiară.
Înplus,EmitentulacontinuatcooperareadelungăduratăcuFondulEuropeandelnvestiţiiînbazalniţiativei
IMM (SMEi), un program demarat în parteneriat cu Fondul European de lnvestiţii în anul 2017. În luna
mai 2019, volumele initiale aferente programului au fost alocate integral, iar Emitentul a încheiat un acord

cu Fondul European de lnvestiţii de suplimentare pentru creşterea volumelor portofoliului în baza
programului.

S urse de f itnanţare
Bilanţul este finanţat în principal prin depozite de la clienţi, împrumuturi pe termen lung (sub forma
emisiunilor de obligaţiuni, împrumuturi bilaterale şi împrumuturi/obligaţiuni subordonate) şi capital.
Depozite de la clienţi

CONSOLIDATE
În mii RON

3l-Dec-18

31-Dec-19

auditate

auditate

13.990.884

17.867.275

6.382.265

7.841.394

20.373.149

25.708.669

Clienţi retail

9.159.442

8.378.420

Clienţi non-retail

3.517.463

2.021.422

12.676.905

10.399.842

Rambursabile ]a cerere
Clienţi retail

Clienţi non-retail

Clienţi din sectorul public

Depozite ]a termen

Depozite ]a vedere
Clienţi retail

Clienţi non-retail
1.149

Total

33.051.203

SuTsir Emitentul. Situaţiile Financiare Amiale Consolidate

Pe lângă principala sursă de finanţare, Emitentul foloseşte o combinaţie de alte surse de finanţare, în

confomitate cu obiecţivele strategiei sale de finanţare, pentru a avea acces continuu la finanţare, la costuri
rezonabile şi într-o structură adecvată prin diversificarea surselor de finanţare (produse / instituţii), confom
celor descrise mai jos.
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Credite cu rang prioritar de la instituţii supranaţionale
Emitentul are o relaţie solidă cu instituţiile supranaţionale. În prezent, acesta are două împrumuturi cu rang

senior acordate de Banca Europeană de lnvestiţii şi de Fondul European de lnvestiţii, atât în euro cât şi în
lei, după cum umează:
•

un contract în valoare de 30 milioane EUR, semnat cu Banca Europeană de lnvestiţii în 2012, cu
scadenţa în 2020, având un sold de 1,8 milioane EUR la 31 decembrie 2019; şi

•

un contract în valoare de 308,9 milioane RON, semnat cu Fondul European de lnvestiţi în 2014, cu
scadenţa în 2026, având un sold de 33,2 milioane RON la 31 decembrie 2019.

Instrumente subordonate..

Împrumuturi subordonate
Aceste împrumuturi joacă un rol important atât în structura finanţării, cât şi în adecvarea capitalului şi sunt,
de asemenea, instrumente eligibile pentru scopul MREL. La sfârşitul lunii decembrie 2019, Emitentul avea
3 împrumuturi subordonate de la Raiffeisen Bank lntemational AG („RBI"), în valoare totală de 85
milioane EUR:
•

un împrumut cu dobândă variabilă în valoare de 20 milioane EUR, semnat în 2014, cu scadenţa în
2021 ;

•

un împrumut cu dobândă fixă în valoare de 25 milioane EUR, semnat în 2018, cu scadenţa în 2025;
şl

•

un împrumut cu dobândă variabilă în valoare de 40 milioane EUR, semnat în 2019, cu scadenţa în
2029.

Obligaţiuni subordonate eligibile pentru fbnduri proprii de nivel 2
La sfârşitul anului 2019, Emitentul a emis Obligaţiunile ca obligaţiuni subordonate, în cadrul unui

plasament privat, fiind primul instrument eligibil de nivel 2 plasat de Emitent sub forma unor obligaţiuni.
Fondur.i propr.i.i de nivel 1 suplimentar (ATl)
Emitentul a emis la sfârşitul lunii decembrie 2019 primul instrument de capital tip capital de nivel 1

suplimentar (AT1) din România. Instrumentul în valoare de 50 milioane EUR are o maturitate perpetuă în
vederea îmbunătăţirii capitalului de nivel 1 şi creşterii totalului instrumentelor MREL.

Rating
În aprilie 2020, Moody's a revizuit perspectiva rating-ului Emitentului de la stabilă

a modificării perspectivei ratingului Romaniei si a confimat rating-ul Emiten
pentru depozitele în monedă locală pe termen lung/scurt şi Baa3/ Prime-3 pentru
temen lung/scurt.

Strategiemroiecte
Ca bancă de prim rang, Emitentul îşi propune să îşi ajute clienţii în atingerea obiectivelor , prin soluţii

financiare menite să acopere nevoile diverse ale acestora şi dezvoltarea în mod durabil de relaţii bancare la
distanţă prin intermediul platfomelor online. Emitentul îşi propune să vină în întâmpinarea clienţilor săi
prin soluţii simple, avantajoase şi uşor de folosit, oferind soluţii personalizate segmentelor de clienţi prin
instrumente personalizate şi servicii facile prin canale digitale, cât şi prin intemediul angajaţilor săi,
pregatiţi să răspundă la nevoile clienţilor.
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Emitentul este dedicat să ofere soluţii bancare sustenabile şi de calitate pentru clienţii săi, prin derularea

activităţii bancare în mod responsabil şi prin promovarea unei culturi care se bazează pe responsabilitate,

încredere şi competenţă.

Transfomarea digitală continuă se află pe agenda de priorităţi a Emitentului, atunci când este vorba de
proiecte de investiţii, acesta propunându-şi să ofere servicii rapide, fiabile şi eficiente clienţilor săi dinamici,
reinventând experienţa pe care o au cu o bancă. Emitentul se străduieşte în mod continuu să crească

responsabil prin sprijinirea dezvoltării economiei prin mijloace specifice şi crearea unei infrastructuri mai
solide pentru industria serviciilor financiare, inclusiv investiţii în îmbunătăţirea sistemelor şi proceselor
sale. În anul 2019, numărul de clienţi care utilizează canalele digitale a ajuns la peste 700.000, iar procentul

de plăţi efectuate pe aceste canale a urcat până la aproape 97%. În tot mai multe unităţi bancare, operaţiunile

cu numerar s-au transferat către maşinile multifuncţionale (MFM).
Din punct de vedere comercial, Emitentul introduce produse inovatoare şi parteneriate pline de satisfacţii
în interesul clienţilor săi. Emitentul promovează educaţia continuă, dezvoltarea şi consolidarea legăturilor

cu mediul de afaceri din economia reală prin programe precum „Elevator Lab", care are ca scop construirea
modelului bancar al viitorului (programul înregistrând o dezvoltare pozitivă pe tot parcursul anului 2018 şi
2019) şi programul „Factory by Raiffeisen" un program menit să susţină start-up-urile din mediul local, în
timp ce produsele dezvoltate sub garanţiile COSME şi SMEi au continuat să ofere condiţii de creditare

avantajoase persoanelor juridice de tip IMM.

Structura organizaţională
Emitentul este o filială a Raiffeisen Bank lntemational AG (în continuare „RBI"). RBl este o societate pe
acţiuni înfiinţată şi funcţionând confom legilor din Austria, cu o durată nelimitată de fimcţionare, cu sediul
social în Viena, Austria. RBl este înfiinţată în Austria şi înregistrată la Registrul Austriac al societăţilor de
pe lângă curtea comercială din Viena, având numărul de înregistrare FN 122119 m începând cu 9 iulie
1991. Sediul principal şi locul principal de desfăşurare a activităţii se află la adresa Am Stadtpark nr. 9,
1030 Viena, Austria.

RBl este o instituţie de credit confom par. 1 din Legea austriacă privind Băncile, cu sediul în Viena,

Austria, şi listată la Bursa de Valori din Viena. RBl consideră Austria, ţara în care este o importantă bancă
corporate şi de investiţii, precum şi Europa Centrală şi de Est (ECE) drept principala sa piaţă. Subsidiarele
sale acoperă 13 ţări din regiune. Grupul Raiffeisen include, de asemenea, numeroşi alţi fumizori de servicii

financiare, în domenii precum leasing, managementul activelor sau fuziuni şi achiziţii. În vederea susţinerii

activităţilor sale comerciale, RBl are reprezentanţe şi sucursale în locaţii selectate din Asia şi Europa de
Vest_

Aproximativ 47.000 de angajaţi deservesc în jur de 16,7 milioane de clienţi în aproxi

bancare, marea lgr majoritate aflate în ECE. Acţiunile RBl sunt listate la Bursa de
anul 2005.

RBl este a doua cea mai mare bancă din Austria cu un total al bilantului de

(la 3 l

decembrie 2019). Băncile Regionale Raiffeisen din Austria (RAIFFEISEN LANDESB`ANK
NIEDEROSTERREICH-WIEN AG, Raiffeisen-Landesbank Steiemark AG. Raiffeisen Landesbank

Ober6sterreich Aktiengesellschaft, Raiffeisen Landesbank Tirol AG, Raiffeisenverband Salzburg eGen,
Raiffeisenlandesbank Kărnten - Rechenzentrum und Revisionsverband regGenmbH, Raiffeisenlandesbank

Burgenland

und

Revisionsverband

regGenmbH

şi

Raiffejsenlandesbank

Vorarlberg

Waren-

und
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Revisionsverband regGenmbH) deţin aproximativ 58,8 la sută din acţiuni, restul de aproximativ 4 ] .2 la sută
fiind acţiuni dispei.sate ("free-float").

RBl era deja prezentă în ECE înainte de începerea procesului de tranziţie politică în regiune şi de căderea
„Cortinei de Fier": deja în 1986, prima sa filială era înfiinţată în Ungaria. Prin umare, banca are în spate o
experienţă baiicară de peste 30 de ani în regiune.

Structura Grupului Raiffeisen :
htem®tional
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#gt?Îinflmtr#onhrid2P":
Grupul Raiffeisen este prezent în România prin intemediul filialelor sale, care acoperă diferite segmente
ale pieţei financiare: sectorul bancar, de administrare a fondurilor de investiţii, cel de leasing şi cel de
economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Principalele filiale ale Emitentului
La data prezentului Prospect, Emitentul are umătoarele filiale principale:

S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. este compania specializată în administrarea fondurilor de
investiţii a Grupului Raiffeisen pe teritoriul României. Obiectivul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

este acela de a dezvolta o gamă de produse care să servească cât mai bine îndeplinirii (

r financiare

pe care le au clienţii noştri. La sfârşitul anului 2019, S.A.I. Raiffeisen Asset Manage
societate de administrare a investiţiilor din România care gestiona şi fonduri deschi

şi fonduri de pensii facultative. Capitalul social al societăţii, în valoare de 10.656
proporţie de 99,99% de Emitent. Activele bilanţiere ale societăţii s-au ridicat la pest
la data de 31 decembrie 2019. La sfârşitul anului 2019, S.A.l. Raiffeisen Asset N

doileajucător de pe piaţa de administrare a investiţiilor, cu o cotă de piaţă de aprox

5 5Rffl©ffi d; euro
L

. _

^..//

#;i;:-:i

administrare de aproximativ 1,3 miliarde de euro.

Raiffeisen Leasing IFN S.A. reprezintă Grupul pe piaţa de leasing din România din anul 2002. Compania
are un capital social de 14.935.400 lei, oferind servicii de finanţare prin leasing financiar pentru IMM-uri,

corporaţii, şi, într-o măsură redusă, pentru persoane fizice.
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Compania oferă soluţii de finanţare personalizate în Lei sau Euro, cu dobândă fixă sau variabilă, pentru
diferite tipuri de proiecte şi active, de la autovehicule la echipamente. Oferta Raiffeisen Leasing IFN S.A.
este disponibilă în cele peste 350 de agenţii ale Emitentului.

În decembrie 2019, Raiffeisen Leasing IFN S.A. deţinea active de 235 milioane de euro şi avea un număr
de aproximativ 10.300 de contracte active.
Aediricium Banca pentru Locuinţe S.A. („ABL") (nume anterior - Rc7z;ffe7.seJ7 Bcr7!cc] pe#ţr% Zoc%j.#/e

S.,4.) este prima bancă de economisire-creditare în domeniul locativ din România, fiind înfiinţată în 2004.

Începând cu anul 2019, societatea este deţinută majoritar de Emitent, cu o participaţie de 99,9993% din

întregul capital social, anterior fiind deţinută majoritar de societăţi nerezidente, parte din Grupul Raiffeisen.

Produsul de economisire-creditare oferit de ABL combină o etapă de economisire cu una de creditare şi, pe

lângă prima oferită de statul român, ABL oferă dobânzi fixe atât pentru etapa de economisire, cât şi pentru
cea de creditare.
Sistemul de economisire-creditare pentru domeniul locativ are un putemic rol social, încurajând
economisirea pe termen lung şi contribuind la îmbunătăţirea situaţiei locative din România.
La sfârşitul anului 2019, ABL avea un capital social de 131 milioane de lei şi gestiona active în valoare de
398,4 milioane de lei.

În prezent, activitatea ABL este una limitată, ca urmare a litigiului în curs, declanşat ca urmare a
presupuselor deficienţe identificate de Curtea de Conturi (a se vedea secţiunea ,,-LJ./J.gJ.J").

Organe de administrare, de conducere şi de supraveghere
Guvemanţa corporativă
Emitentul acordă o importanţă majoră managementului responsabil şi transparent, având ca scop informarea
corectă şi menţinerea încrederii părţilor cointeresate (nu doar a participanţilor la piaţa de capital). Astfel,

Emitentul aplică principiile definite în Codul de Guvemanţă Corporativă (CGC) al Bursei de Valori

Bucureşti (BVB), care poate fi găsit pe pagina de intemet a Bursei -www.bvb.ro.

STRUCTURA DE ADMINISTRARE
Administrarea Emitentului este realizată într-un sistem dualist, fomat din Directorat şi Consiliul de
Supraveghere. Sistemul dualist pemite segregarea responsabilităţilor de conducere ale Emitentului îndeplinite de Directorat -de responsabilităţile de control/supraveghere care sunt îndeplinite de Consiliul
de Supraveghere. Sistemul dualist asigură eficientizarea procesului de luare a deciziilor
e, întărind
totodată controlul asupra factorilor de decizie.

Consiliul de Supraveghere
Consiliul de Supraveghere exercită un control permanent asupra activităţii

Emitentului realizată de către Directorat. Consiliul de Supraveghere este format
Adunarea Generală a Acţionarilor prin mandate de 4 ani, cu posibilitatea de a fi
suplimentare.

La data acestui Prospect, structura Consiliului de Supraveghere şi pregătirea profesională a membrilor săi

erau umătoarele:

Johann Strobl - Preşedinte
Doctorat în economie, Universitatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Viena, Austria
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Hannes M6senbacher- Vicepreşedinte
Doctorat în economie, Universitatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Viena

Peter Lennkh -Membru
Master în Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
din Viena, Austria

Andreas Gschwenter - Membru
MBA la Universitatea din lnnsbruck, Austria

lleana-Anca loan - Membru independent
Absolventă a programului de MBA româno-canadian şi a Facultăţii de Automatică a lnstitutului Politehnic

Bucureşti

Ana Maria Mihăescu - Membru independent
Absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice lntemaţionale, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Andrii Stepanenko -Membru
Doctorat în Finanţe, Universitatea Economică de Stat din Kiev, Ucraina

Lukasz Janusz Januszewski - Membru
Masterat în Economie, Universitatea din Varşovia, Polonia
La data de 29 aprilie 2020, adunarea generală ordinară a acţionarilor Emitentului a aprobat numirea Dlui.
Pedro Miguel Weiss în calitate de membru independent al Consiliului de Supraveghere al Emitentului, ca

umare a demisiei Dlui. Martin Gruell la data de 16 martie 2020. La data acestui Prospect, numirea Dlui.
Pedro Miguel Weiss în calitate de membru independent al Consiliului de Supraveghere al Emitentului este
îh curs de aprobare de către BNR, confom reglementărilor aplicabile.
Principalele atribuţii ale Consiliului de Supraveghere sunt următoarele:

Stabilirea numărului exact de membri ai Directoratului, precum şi a competenţelor acestora;

Numirea şi revocarea membrilor Directoratului;
Verificarea conformităţii cu legea, cu actul constitutiv şi cu hotărârile Adunării Generale a
operaţiunilor de conducere a Emitentului;

Prezentarea, cel puţin o dată pe an, către Adunarea Generală a Acţionarilor,

la activitatea de supraveghere desfăşurată;
Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor în situaţii excepţionale, când i

r#uF9fifiţntul

Cere;

Înfiinţarea de comitete consultative prevăzute de lege, dar nu numai, aşa cum acestea vor fi
considerate necesare în vederea desfăşurării activităţilor Emitentului. Comitetele vor fi alcătuite
din membri ai Consiliului de Supraveghere;

Adoptarea şi revizuirea periodică a principiilor generale ale politicii de remunerare, precum şi

implementarea acesteia. Supravegherea directă a remunerării coordonatorilor funcţiilor de
administrare a riscurilor şi de confomitate.
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Consiliul de Supraveghere a înfiinţat un număr de 5 comitete din rândul membrilor săi, şi anume: Comitetul

de Audit, Comitetul de Nominalizare, Comitetul de Remunerare, Comitetul Executiv de Credite şi
Comitetul de Risc al Consiliului de Supraveghere.

Directoratul
Directoratul asigură conducerea activităţii curente a Emitentului şi este fomat din 7 membri, numiţi de

Consiliul de Supraveghere pentru mandate de până la 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pentru perioade
suplimentare.

La data acestui Prospect, structura Directoratului şi pregătirea profesională a membrilor săi erau

umătoarele:

Steven van Groningen - Preşedinte
Master în dreptul afacerilor, Universitatea din Leiden, 0landa

James Danie] Stewart, Jr. - Vicepreşedinte
Absolvent de finanţe şi relaţii exteme al Universităţii Lehigh-Bethlehem, SUA

V]adimir KaLinov -Vicepreşedinte
Absolvent al lnstitutului de Marketing şi Management, New Delhi, şi al Facultăţii de Comerţ din cadrul
Universităţii New Delhi, India

Cristian Sporiş -Vicepreşedinte
Absolvent al Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de valori, Academia de Studii Economice,

Bucureşti

Mircea Busuioceanu - Vicepreşedinte
Absolvent al programului Executive MBA, Universitatea din Sheffield, şi al Facultăţii de Finanţe, Bănci şi

Contabilitate, Academia de Studii Economice, Bucureşti

Bogdan Popa -Vicepreşedinte
Master în Management Financiar Bancar, Universitatea „Alexandru loan Cuza", Iaşi, România

Mihai] Ion - Vicepreşedinte
Doctorat în economie la Academia de Studii Economice, Bucureşti, şi absolvent al Facultăţii de Finanţe,

Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, specializarea Finanţe şi Bănci, Academia de Studi

Bucureşti
Atributiile Directoratului:

Convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor în confomitate cu cerinţele legale şi
al Emitentului;

H.T

Stabileşte date de referinţă pentru acţionarii care au dreptul să voteze în cadrul Adunării Generale
a Acţionarilor;

Fomulează propuneri de modificare a Actului Constitutiv al Emitentului;
Elaborează şi supune spre aprobarea Consiliului de Supraveghere, cel puţin la fiecare 3 luni, un
raport scris privind conducerea Emitentului, activitatea acestuia şi evoluţia potenţială, precum şi
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Emitentului;

Elaborează şi pune periodic la dispoziţia Consiliului de Supraveghere un raport privind calitatea
managementului conformităţii, inclusiv evaluarea riscurilor de confomitate;

®informaţii
privire la Consiliului
orice alte probleme
care arsituaţiile
putea avea
influenţă
semnificativă
asupra
Pune cu
la dispoziţia
de Supraveghere
financiare
anuale
şi raportul său
de

activitate de îndată ce acestea au fost elaborate, împreună cu propunerea sa pentru distribuţia
profitului, înainte de a supune propunerea respectivă aprobării Adunării Generale a Acţionarilor;
Elaborează şi revizuieşte periodic, cel puţin o dată pe an, planul de afaceri şi politicile şi strategiile
generale privind activitatea instituţiei de credit;

Previzionează planul de investiţii şi situaţia veniturilor şi le supune aprobării Adunării Generale a
Acţionarilor.

În ceea ce priveşte activitatea de recuperare, competenţele Directoratului sunt următoarele:
•

Evaluează situaţia financiară efectivă a Emitentului şi riscurile potenţiale;

•

Decide cu privire la iniţierea unei măsuri de recuperare;

•

Numeşte echipa de recuperare responsabilă de implementarea măsurii iniţiate;

•

Monitorizează executarea măsurii iniţiate de recuperare şi decide cu privire la acţiunile viitoare

care vor fi luate.

În conformitate cu Actul Constitutiv, umătoarele competenţe au fost delegate Directoratului de către
Adunarea Generală a Acţionarilor.

•

Schimbarea sediului la o altă adresă

•

Modificarea obiectului de activitate al Emitentului, cu excepţia modificării domeniului principal
de activitate şi a obiectului principal de activitate

•

Majorarea capitalului social al Emitentului, cu excepţia cazului în care majorarea este făcută prin

majorarea valorii nominale a acţiunilor (dacă aceasta nu are loc prin incorporarea rezervelor,
beneficiilor şi primelor de emisiune), când hotărârea de aprobare a majorării capitalului social
trebuie luată de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în mod unanim.
®

Înfiinţarea şi închiderea oricăror unităţi bancare teritoriale fără personalitate juridică.

Principalele atribuţii ale Directoratului:

Directoratul are toate prerogativele de administrare, dispoziţie şi de autorizare

`tvA[SEcţî

din sfera de activitate a Emitentului, şi are responsabilităţi pe linia moni

izÂnfi%stn

adecvate şi eficiente a sistemului de control intem, cu excepţia prerogativel

de le8e Sau

regulamentele inteme ale Emitentului în competenţa exclusivă a Consiliului de
a Adunării Generale a Acţionarilor;

Ia măsuri pentru adoptarea tuturor hotărârilor legate de implementarea prevederilor planului de
activitate şi ale bugetului Emitentului;

Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF);
Aprobă Organigrama Emitentului şi structura intemă a direcţiilor;

Pagina 66 din 145

Aprobă Contractul Colectiv de Muncă (CCM);
Numeşte şi revocă directorii din cadrul Administraţiei Centrale şi unităţilor teritoriale, stabilind

remuneraţiilecorespunzătoare-aceastăcompetentăestedelegatăVicepreşedinteluicoordonatoral
Diviziei Retail pentru unităţile din reţeaua teritorială, indiferent de tip;

•

Aprobă achiziţia/vânzarea/scoaterea din uz de active;

•

Aprobă înfiinţarea/închiderea de noi subsidiare;

•

Aprobă majorarea/micşorarea de capital al subsidiarelor;

•

Aprobă investiţii/dezinvestiţii ale Emitentului în alte societăţi sau instituţii financiare;

•

Stabileşte competenţele privind acordarea de credite (limitele prevăzute pentru Comitetul de
Credite);

•

Aprobă temenii creditelor acordate terţilor în relaţie specială cu Emitentul;

•

Stabileşte numărul de personal şi aprobă politica de salarizare a Emitentului;

•

Aprobă normele de creditare pentru salariaţii Emitentului;

•

Înfiinţează comitetele prevăzute de lege şi alte comitete din subordinea sa şi ratifică decizii ale
acestora;

•

Aprobă/revizuieşte strategiile şi politicile Emitentului (inclusiv pe cele aferente riscului) şi

revizuieşte şi înaintează spre aprobare Comitetului de Risc al Consiliului de Supraveghere strategia
de risc, profilul de risc şi manualul de risc al Emitentului, precum şi rezultatele evaluării anuale a
riscurilor;

Orice alte competenţe exprese precizate de prevederile legale (competenţe ce nu pot fi legal
delegate).

Directoratul a înfiinţat un număr de 9 comitete, şi anume: Comitetul pentru Active şi Pasive, Comitetul de
Administrare a Riscurilor Semnificative, Comitetul de Credite, Comitetul de Credite Problematice,

Comitetul de Credite Persoane Fizice, Comitetul pentru Portofoliul de Proiecte, Comitetul de Nomie şi
Proceduri, Consiliul de Securitate şi Comitetul de lnvestiţii şi Guvemanţă a Produselor.

De menţionat este faptul că Directoratul a delegate o serie de competenţe, după cum urmează:
Către Comj./e/#/ c7e Crec7j./e - implementarea politicilor de creditare în limita competenţelor acordate şi
administrarea riscului de credit;

C-"+re Comitetul de Administrare a Riscurilor Semnif iicative - supiaNegheTeaL Lmft,
„Principiilor generale de gestionare a riscului" în cadrul Emitentului, cu excepţia r
riscului de piaţă (delegate La Comitetul pentru Active şi Pasive) şi a riscului

cfflROB"el

Comitetul de Credite);
Către Comj./e/%/ pe#n'% 4c//.ve şj. Pc7sj.vc - gestionarea bilanţului Emitentului şi
financiare generale a Emitentului; monitorizarea şi stabilirea limitelor riscului de lichiditate şi de piaţă;

aprobarea strategiei de preţuri (dobânzi, comisioane şi taxe);

Către Comj./e/%/ c7e Norme şj. P7`ocec7zjrj. - aprobarea nomielor şi procedurilor ce umează a fi aplicate în
cadrul Emitentului.
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Conflictul de interese
Conflicte de interese potenţiale ale organelor de Conducere şi Supraveghere
Emitentul nu are cunoştinţă de niciun conflict de interese nedeclarat sau, respectivg negestionat, între
obligaţiile membrilor Consiliului de Supraveghere şi/sau ale membrilor Directoratului şi interesele acestora

private sau de altă natură.
În plus, are prevederi inteme în conformitate cu regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale

pentru instituţiile de credit, precum şi reguli de conformitate (având în vedere dispoziţiile legilor române
respective, precum şi Ghidul EBA privind guvemanţa intemă (EBA/GL/2017/11 ), Ghidul comun al ESMA
şi EBA cu privire la evaluarea adecvării membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin fimcţii
cheie.

Obiectivul acestora este de a preveni conflictele de interese care pot avea un efect negativ asupra intereselor
clienţilor sau ale Emitentului. În cazul în care sunt identificate conflicte de interese în ceea ce priveşte

membrii Directoratului, ai Consiliului de Supraveghere, vor exista proceduri sau vor fi luate măsuri pentru
soluţionarea şi, în special, pentru declararea unor astfel de conflicte de interese:

•

Ghidurile şi regulile refieritoare la conflictele reale sau potenţiale care pot afiecta Emitentul, angajaţii
înşişi (inclusiv conducerea), partenerii/soţii acestora, copiii sau alţi membri ai f;amiliei care trăiesc în
aceeaşi gospodărie în măsura în care aceste persoane au o relaţie strânsă cu clienţii sau alţi parteneri
contractuali (în special fumizori) sau emitenţi de instrumenie financiare.

Fiecare membru al Directoratului trebuie să declare imediat orice conflict de interese Consiliului de
Supraveghere şi să îi informeze pe ceilaLţi membri ai Directoratului despre conflict.

Funcţiile diferite deţinute de membrii Consiliului de Supraveghere pot cauza un potenţial conflict de

interese în anumite circumstanţe. Cu toate acestea, membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să

raporteze imediat Preşedintelui Consiliului de Supraveghere orice conflict de interese, în special dacă acesta
rezultă ca umare a serviciilor de consultanţă sau ca umare a deţinerii unei funcţii în cadrul consiliului de

administraţie al unui partener de afaceri. În cazul în care Preşedintele însuşi se confruntă cu un conflict de
interese, el trebuie săll rapofteze imediat Vicepreşedintelui Consiliului de Supraveghere.
Nu există niciun conflict de interese potenţial în legătură cu vreun membru al Directoratului sau al
Consiliului de Supraveghere între obligaţiile sale faţă de Emitent şi obligaţiile sale private sau de altă natură.

Membrii Directoratului sau al Consiliului de Supraveghere pot încheia tranzacţii comerciale cu Grupul
Raiffeisen în cursul nomal al activităţii în condiţii norinale de concurenţă.

•

Membrii Directoratului Emitentului caref ;ac parte din directoratele sau consiliile
care îndeplinesc orice funcţii similare în cadrul altor societăţi/fundaţii.

ASEi

Membrii organelor de administrare, conducere şi supraveghere ale Emitentului pot,

n»ti®Gsthri: ase

confrunte cu conflicte de interese care rezultă în contextul operaţiunilor bancare des

rate de Emitent în

cazul în care Emitentul menţine relaţii de afaceri active cu alte societăţi.

acwm

În general, membrii organelor executive ale Emitentului care fac parte din consiliile de administraţie sau
supraveghere din afara Emitentului, inclusiv ale clienţilor şi investitorilor Emitentului, în anumite cazuri,

se pot confrunta cu conflicte de interese potenţiale dacă Emitentul menţine relaţii de afaceri active cu
respectivele societăţi.

În temeiul infomaţiilor disponibile Emitentului la data prezentului Prospect, nu există niciun conflict de

interese între obligaţiile ce revin membrilor organelor administrative, de conducere sau supraveghere în
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temeiul funcţiei sau poziţiei deţinute în cadrul Emitentului şi interesele sau obligaţiile private ale acestora.

În măsura în care apar situaţii care ar putea da naştere unor conflicte de interese, persoanele în cauză vor
respecta pe deplin dispoziţiile legale privind conflictele de interese, precum şi cele aplicabile la nivelul

Emitentului, ce reglementează asemenea situaţii.

ManagementuL riscului
Grupul abordează riscul într-o manieră prudentă, în concordanţă cu obiectivele sale de dezvoltare pe temen
lung.

Funcţia de management al riscului este independentă de cea comercială şi se concentrează asupra
administrării şi controlului umătoarelor riscuri: riscul de credit, riscul de piaţă, riscul de lichiditate, riscul

operaţional, riscul reputaţional. Organul de conducere este responsabil cu implementarea şi monitorizarea
cadrului de gestionare a riscurilor de la nivelul Emitentului. În acest scop, acesta a înfiinţat Comitetul pentru
Active şi Pasive (ALCO), Comitetul de Credit, Comitetul de Credite Problematice şi Comitetul de

Administrare a Riscurilor Semnificative. Acestea raportează Directoratului şi sunt responsabile pentru
dezvoltarea şi monitorizarea politicilor de gestionare a riscului Emitentului în ariile specificate.
Politicile Emitentului de gestionare a riscuLui sunt stabilite pentru a identifica şi anaLiza riscurile la care este

expus Emitentul, pentru a stabili limitele adecvate de risc şi control şi a monitoriza riscurile şi respectarea
limitelor de risc. Politicile şi sistemul de gestionare a riscurilor sunt revizuite periodic, pentru a reflecta
schimbările în condiţiile pieţei, produselor şi serviciilor oferite.

Odată cu intrarea în vigoare a măsurilor de transpunere naţionale privind CRD IV, precum şi a întrării în

vigoare a CRR (care are aplicabilitate directă), Emitentul raportează către BNR rata privind efectul de
levier, rata de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) şi indicatorul de finanţare stabilă netă (NSFR).
De asemenea, Emitentul a finalizat în anul 2014 implementarea şi raportarea standardelor elaborate de

Autoritatea Bancară Europeană privind administrarea expunerilor neperfomante şi restructurate. De
asemenea, Emitentul aplică şi respectă reglementările în materia redresării şi rezoluţiei instuţiilor de credit.

Începând cu anul 2018, Emitentul aplică prevederile IFRS 9.

În contextul actual al unui cadru de reglementare complex, Emitentul continuă să depună eforturi pentru
adaptarea arhitecturii IT, precum şi a politicilor şi procedurilor de risc la noile cerinţe legislative şi la
evoluţiile pieţei.

A.

Principii de administrare a riscurilor

Emitentul a stabilit un set de principii de administrare a riscurilor, precum şi procet

măsurarea şi monitorizarea acestora, cu scopul de a controla Şi gestiona riscurile s
de administrare ale riscurilor sunt stabilite de Directorat şi acestea sunt:
APROBAT .:

Conştientizarea riscurilor: Emitentul menţine un mediu în care se prom
conştientizare deplină ale riscurilor inerente apărute în cursul nomal

ază o înţe!e;Bere şi

est lucru
este realizat prin fumizarea de informaţii relevante, prin procese transparente şi prin aplicarea
metodelor şi instrumentelor adecvate. Ori de câte ori o situaţie pare neclară, va prevala şi se va
aplica principiul prudenţei.

Asumarea riscurilor: Emitentul promovează o atitudine prudentă în legătură cu asumarea riscurilor
şi orice asumare a unui risc trebuie să aibă în vedere obţinerea unui randament minim. Riscurile
sunt asumate de Emitentul aşa cum sunt descrise în diferitele strategii Şi politici de risc existente.

Prima de risc trebuie să fie adecvată şi suficientă pentru obţinerea unui randament minim ajustat la
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riscurî. Drept umare, Emitentul îşi asumă riscuri în legătură cu activitatea sa doar dacă (i) există
metode adecvate pentru evaluarea acelor riscuri şi (ii) randamentul estimat depăşeşte pierderile
preconizate plus o rată aplicată capitalului utilizat pentru acoperirea pierderilor neaşteptate.

Administrarea riscurilor: Metodele de administrare, limitare şi monitorizare a diferitelor riscuri sunt

adaptate şi în confomiitate cu probabilitatea şi impactul (materialitatea) unui anumit risc pentru
Emitent. Acest lucru înseamnă că Emitentul va folosi metode cu atât mai sofisticate cu cât
materialitatea unui risc este mai mare pentru acesta. De asemenea, metodologiile de administrare,
control şi limitare a riscurilor sunt îmbunătăţite în pemanenţă, fie că e vorba de instrumente
cantitative sau calitative.
®

Cerinţe legale: Emitentu] aplică în activitatea sa politicile prudenţiale în ceea ce priveşte

adm in istrarea riscurilor.

Abordare integrată: pe baza procesului de evaluare a riscurilor, a rezultat că principalele categorii
de riscuri pentru Emitent, atât la nivel individual cât şi consolidate, sunt: riscul de credit, riscul de
piaţă, riscul operaţional şi riscul de lichiditate. Emitentul urmăreşte integrarea acestor riscuri întro măsură unică a riscului, care este capitalul economic.

Tratament unitar: Riscurile sunt tratate unitar atât în calculele ex-ante (atunci când sunt stabilite
limitele de risc şi alocarea capitalului economic) cât şi ex-post (atunci când se determină utilizarea
limitelor). Acest lucru permite luarea de măsuri transparente şi acceptabile pentru liniile de afaceri
în cazul în care riscuriLe nu se încadrează în limitele stabilite.

Control independent: Emitentul separă strict şi explicit activităţile de asumare a riscurilor de
activităţile de administrare şi control a riscurilor. Această separare funcţională şi organizaţională

este asigurată la toate nivelurile, inclusiv la nivel de structură de conducere, întrucât Preşedintele
de Risc, responsabil cu administrarea riscurilor, este membru al Directoratului Emitentului.
Revizuire regulată: Toate Politicile de Risc sunt revizuite cel puţin o dată pe an, în conformitate cu

şi luând în considerare procesul de bugetare şi planificare a activităţii, ele putând fi revizuite cu
frecvenţă mai mare, dacă apar evenimente care impun această revizuire.

Produse noi: orice lansare sau introducere a unui produs nou care presupune asumarea de riscuri
este precedată de o analiză a riscurilor implicate. Un instrument important în acest proces este PAP
- Procesul de Aprobare a Produselor, care acoperă toate aspectele importante referitoare la acel

produs(organizare, profitabilitate aşteptată, riscuri asociate) şi care este aprobat de toate structurile
de conducere din bancă, precum şi la nivel de Grup.
Organizarea activităţii de administrare a riscurilor

Nsffi

Activitatea de administrare a riscurilor este o activitate fimdamentală pentr

n#[ffibBA#

aproape toate structurile Emitentului sunt implicate într-un fel sau altul. M

os sunt i)rez

principalele structuri împreună cu principalele lor atribuţii pe linia administrării

Directoratul asigură organizarea adecvată şi dezvoltarea continuă a activităţii de administrare a
riscurilor. Elaborează şi revizuieşte periodic Planul de Afaceri şi Strategia generală a Emitentului,
inclusiv aprobarea Profilului şi Strategiei de Risc. Acest organ este responsabil pentru stabilirea
Ţintelor de Capital de Risc şi aprobă alocarea capitalului economic şi Limitele privind capitalul
economic.
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Comitete de Risc
Comitetul de Administrare a Riscurilor Semnificative (CARS) aprobă principiile generale de administrare
a riscurilor şi asigură prin politici, standarde şi metode adecvate de gestionare a riscurilor, menţinerea

riscurilor între limite bine definite. Prin supravegherea implementării acestor politici, standarde şi

metodologii, CARS asigură prevenirea riscurilor şi/sau, atunci când acestea se produc, limitarea impactului
lor.

Comitetul pentru Active şi Pasive (ALCO) administrează structura bilanţului Emitentului şi riscul de
lichiditate şi defineşte standardele pentru folosirea preţurilor de transfer intem. În acest context, ALCO

joacă un rol important în planificarea finanţării pe temen lung şi acoperirea riscurilor de rată a dobânzii şi
de schimb valutar. În acelaşi timp, stabileşte Şi monitorizează limitele pentru riscul de lichiditate şi de piaţă,
şi gestionează eficient capitalul Emitentului astfel încât să genereze venituri suficiente în concordanţă cu
parametrii de risc ai Emitentului.

Comitetul de Credite administrează riscul de credit, aprobă politicile de creditare şi deciziile de creditare,

în confomitate cu competenţele de aprobare stabilite.
Comitetul Executiv de Credite este împutemicit să aprobe acordarea creditelor, inclusiv a liniilor de credit

şi a datoriilor contingente/extrabilanţiere către un singur debitor (sau către unul sau mai mulţi debitori parte
ai unei „entităţi economice") şi ia decizii privind riscul de ţară, care necesită aprobarea Consiliului de

Supraveghere, conform statutului Comitetului de Credite aprobat de Consiliul de Supraveghere.
Comitetul de Risc al Consiliului de Supraveghere oferă consultanţă Consiliului de Supraveghere şi

Directoratului cu privire la strategia şi apetitul de risc şi asistă cele două organe în implementarea
respectivei strategii. De asemenea, Comitetul de Risc al Consiliului de Supraveghere analizează dacă
preţurile activelor şi pasivelor au luat în considerare modelul de afaceri al Emitentului şi strategia de risc a
acestuia şi prezintă Consiliului de Supraveghere şi Directoratului un plan cu acţiuni de remediere, dacă este

necesar; examinează dacă sistemul de remunerare ia în considerare riscul, capitalul, lichiditatea, precum şi
probabilitatea şi sincronizarea în timp a obţinerii veniturilor.

Profilul de risc general al Emitentului pentru anul 2019 a fost unul moderat. Emitentul defineşte ca
semnificative riscurile care au un impact major asupra poziţiei financiare sau a reputaţiei Emitentului.

Aceste riscuri, care sunt descrise detaliat mai jos, au fost evaluate pentru 2019 la un nivel scăzut, moderat
sau moderat spre ridicat. Acest lucru conduce la evaluarea profilului de risc general al Emitentului ca
moderat pentru 2019.

Riscul de credit
Riscul de credit este riscul înregistrării unei pierderi ca urmare a incapacităţii con
obligaţiile; această definiţie include riscul ca debitorul să nu îşi poată îndeplini o

şi în sumă totală) din orice motive: neplată, faliment, restricţii de transfer şi c
asemenea, pierderea potenţială datorată modificării rating-ului debitorului
financiare reprezintă un risc de credit. În plus, riscul rezidual din tehnicile de

enH"răt
i de credit

este de asemenea considerat risc de credit, din cauza faptului că valoarea efectivă a garanţiei ar putea fi mai
mică decât cea anticipată. Având în vedere că pierderile din riscul de credit sunt inevitabile în activitatea
de creditare, se face diferenţa între pierderile anticipate şi cele neaşteptate.
Obiectivul şi strategia Emitentului cu privire la riscul de credit sunt fomalizate în politicile de creditare

specifice pentru fiecare segment de clienţi (Corporaţii, IMM Medii, IMM Micro, LRG şi Persoane Fizice)

şi sunt revizuite şi aprobate anual de conducerea Emitentului.
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În plus, Emitentul utilizează instrumente Şi proceduri solide de gestionare a riscului de credit care acoperă

procesul de risc de credit de la etapa acordării împrumuturilor până la rambursarea lor, pentru toate
segmentele de clienţi, Instrumentele şi procedurile utilizate de Emitent se concentrează pe evaluarea
aprofundată şi revizuirea periodică a poziţiei financiare a clienţilor şi pe capacitatea lor de a susţine
rambursarea datoriei, inclusiv în condiţii de stres aplicate cursului de schimb valutar şi ratei dobânzii.

Emitentul aplică o politică de schimb valutar foarte strictă pentru creditele în valută acordate clienţilor săi.

Toţi clienţii care beneficiază de împrumuturi în valută trebuie să demonstreze acoperirea naturală împotriva
riscului valutar sau, în caz contrar, a faptului ca posibilitatea acestora de rambursare a împrumutului rămâne
solidă chiar şi în condiţii de stres aplicate cursului de schimb valutar şi ratei dobânzii.

În vederea monitorizării politicii aferente riscului de credit, sunt prezentate rapoarte periodice Comitetului
de Credite şi conducerii Emitentului. Aceste rapoarte prezintă situaţia actuală raportată la obiectivele
propuse, restricţiile impuse sau recomandările făcute în Politicile de Creditare.

Evoluţia portofoliului de credite este analizată lunar în Raportul Lunar al Portofoliului, care include limitele
portofoliului şi situaţia cu privire la limitele stabilite pe tip de client (segmente) în politicile de creditare.

În plus, Emitentul efectuează periodic teste de stres pentru a evalua rezistenţa portofoliului de credite la
condiţiile de piaţă nefavorabile şi impactul asupra indicatorilor portofoliului de credite.

Analiza riscului de creditare şi funcţiile de evaluare pentru toate segmentele de activitate sunt complet
centralizate şi constituie în prezent un singur punct de referinţă pentru Emitent. Activitatea legată de riscul
de creditare este organizată pe linii de industrie şi specializată pe segmente de clienţi. Astfel, Emitentul

poate reacţiona prompt la orice schimbare majoră a mediului micro sau macroeconomic al Emitentului sau
al clienţilor.

Începând cu 2009, Emitentul a implementat un sistem standardizat de avertizare timpurie pentru anumite
categorii de clienţi non-retail cu credite şi pentru clienţii retail cu credite. Sistemul monitorizează ]unar

portofoliul, identifică semnalele de avertizare şi le explică. Pe baza acestor indicatori, portofoliul de clienţi
este împărţit în categorii distincte de risc şi sunt propuse acţiuni/strategii pentru clienţii identificaţi ca fiind
problematici.

Emitentul a primit aprobarea BNR pentru calcularea cerinţelor de capital pentru riscul de credit conform
abordării bazate pe modele inteme de rating (IRB) începând cu 1 iulie 2009. În ceea ce priveşte portofoliul
de retail, Emitentul a primit aprobarea BNR pentru calcularea cerinţelor de capital pentru riscul de credit

conform abordării bazate pe modele inteme avansate de rating (AIRB) începând cu 1 decembrie 2013.
Riscul de credit general a fost moderat spre ridicat în 2019.

Riscul de piaţă
În ceea ce priveşte riscul de piaţă, Emitentul foloseşte în prezent abordarea standard

t:riFmt"TCş5

de capital. Managementul riscului de piaţă se realizează prin intemediul unui siste

limite de*

piaţă şi indicatori de avertizare care se aplică expunerilor Emitentului la riscul de
atât portofoliului de tranzacţionare, cât şi portofoliului bancar, riscul schimbului valutar şi la alte subtipuri

de riscuri de piaţă. Procesul de monitorizare atentă şi frecventă a acestor limite stabilite şi indicatori de

avertizare asigură menţinerea unui profil de risc de piaţă pmdent pentru Emitent. Produsele contrapartidelor

pe piaţa locală sunt standard, majoritatea garantate.
Obiectivul şi strategia

Emitentului în ceea ce priveşte riscul de piaţă sunt implementate cu ajutorul

politicilor existente şi a nomelor care reglementează managementul riscului de piaţă.
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Riscul de rată a dobânzii este riscul de pierdere din valoarea de piaţă a poziţiilor Emitentului care prezintă
sensibilitate la rata dobânzii, ca umare a variaţiilor ratei dobânzii.

Pentru Emitent, riscul de rată a dobânzii pentru portofoliul de tranzacţionare a fost scăzut spre moderat în
2019. Riscul de rată a dobânzii pentru alte portofolii decât cele de tranzacţionare este moderat spre ridicat.
Emitentul a implementat în anul 2018 contabilitatea de acoperire.

Riscul de schimb valutar este riscul de pierdere datorată scăderii valorii activelor şi pasivelor, care sunt

denominate în diverse valute, altele decât RON, ca urmare a variaţiilor ratei de schimb.
Riscul de schimb valutar pentru 2019 a fost unul scăzut spre moderat.

Riscul 0peraţional
Riscul operaţional este definit ca fiind riscul de pierdere determinat fie de utilizarea unor procese, sisteme

şi resurse umane inadecvate sau care nu şi-au îndeplinit funcţia în mod corespunzător, fie de evenimente şi
acţiuni exteme.

Începând cu 1 ianuarie 2010, Emitentul detemină şi raportează cerinţele de capital pentru riscul
operaţional, prin folosirea abordării standard, bazată pe aprobarea BNR din noiembrie 2009.

Această aprobare a fost bazată pe cadrul de gestionare a riscului operaţional dezvoltat în cadrul Emitentului
folosind trei linii de modele de apărare şi instrumente avansate, precum: baza de date de incidente
operaţionale de risc, indicatorii de risc operaţional, scenariile de risc, matricea de evaluare a riscurilor.
Cadrul de gestionare a riscului operaţional este îmbunătăţit în mod continuu, existând o aliniere cu cadrul

de gestionare a riscului operaţional la nivelul Grupului Raiffeisen, care a primit aprobarea Băncii Centrale

Europene în vederea folosirii Abordării de Evaluare Avansată (Advanced Measurement Approach -AMA).
Gestionarea riscului operaţional la nivelul Emitentului include identificarea, măsurarea, monitorizarea şi
controlul riscurilor operaţionale şi calcularea cerinţelor de capital pentru riscul operaţional. Emitentul

foloseşte toate instrumentele specifice AMA pentm gestionarea şi controlul riscurilor operaţionale:
colectarea incidentelor, evaluarea anuală a riscurilor, analiza scenariilor.
Riscul operaţional pentru anul 2019 a fost unul moderat.

Riscul de lichiditate
Directoratul defineşte strategia administrării riscului de lichiditate pe baza recomandărilor făcute de
unităţile responsabile de managementul lichidităţii şi al finanţării, în cooperare cu aria res onsabilă
Pentru
monitorizarea şi controlul riscului de lichiditate. Principalele instrumente utilizate
controlul riscului de lichiditate sunt: raportul de tip ecart de lichiditate, scorecard-u

de lichiditate statutar, sistemul de avertizare timpurie, rata de acoperire a necesaru
testarea intemă a poziţiei de lichiditate în condiţii de criză.

Riscu] reputaţiona]
Activitatea de control al riscului reputaţional se bazează în principal pe aplicare şi monitorizare strictă, în
conformitate cu următoarele principii: respectarea viziunii, misiunii şi valorilor Emitentului, informarea

tuturor angajaţilor despre aspectele relevante ce ţin de diminuarea/gestionarea riscului reputaţional,

respectarea Codului de Conduită, a Regulilor de Etică, prevenirea şi combaterea fraudei şi a corupţiei,

respectarea regulilor de comunicare intemă Şi extemă.
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Principalele activităţi asumate intem se referă la:

•

Monitorizarea şi înregistrarea evenimentelor de risc reputaţional în baza de date dedicată, în

temenele agreate;
•

Definirea şi monitorizarea indicatorilor de avertizare timpurie relevanţi pentru riscul reputaţional

şi raportarea acestora către funcţia de control a riscurilor, în temenele agreate;
•

Propunerea de măsuri adecvate pentru controlul/diminuarea riscului reputaţional şi acordarea de
sprijin în vederea implementării acestor măsuri; şi

•

Stabilirea unui mediu şi unei culturi de conştientizare a riscului reputaţional prin comunicarea
infomaţiilor relevante privind riscul reputaţional, prin contribuirea la instruirea personalului în

domeniul riscului reputaţional şi prin oferirea de feedback în funcţie de datele colectate.

Adecvarea capitalului
Organul de conducere al Emitentului confimă prin prezenta că la data acestui Prospect, sistemele de
administrare a riscurilor la nivelul Emitentului sunt adecvate din perspectiva profilului şi strategiei acestuia.
De asemenea, organul de conducere al Emitentului confirmă prin prezenta că sistemele de administrare a
riscului de lichiditate în vigoare sunt adecvate din perspectiva profilului şi strategiei de risc a Emitentului.
Implementarea profilului de risc la niveluL Emitentului este realizată prin stabilirea unei strategii pentru

fiecare risc semnificativ şi implementarea unor politici corespunzătoare. Emitentul a adoptat politici pentru
administrarea riscurilor semnificative, asigurând implementarea profilului de risc adecvat.
Principalul obiectiv al activităţii de administrare a riscurilor în cadrul Emitentului este menţinerea unui

nivel adecvat de capital intem în raport cu riscurile asumate, atât din punct de vedere al reglementării
(perspectivă de sustenabilitate), cât şi economic (perspectiva rating-ului ţintă).

Se consideră că o instituţie de credit are un nivel de capital adecvat pentru acoperirea riscurilor atunci când
capitalul economic este mai mic sau egal cu riscul de capital, pentru toate riscurile.
În 2019, Emitentul şi-a îmbunătăţit poziţia de capital prin emisiunea a două instrumente de capital: un
instrument de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar şi Obligaţiunile, care sunt un instrument de fonduri
proprii de nivel 2.

La 31 decembrie 2019, capitalul intem al Grupului (capacitatea de a absorbi riscurile) era în valoare de
5.079 milioane RON, traducându-se într-o sumă de 4.571 milioane RON toleranţă la risc, calculată ca 90%
din capitalul intem.

Având în vedere că toleranţa la risc În sumă de 4.571 milioane RON este mult peste

Omlc, ln

valoare de 2.663 milioane RON, la 31 decembrie 2019 Grupul avea un nivel adecvat
pentru a acoperi riscurile.

ASF
APROBAT
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Structura capitalului la nivel de Grup (nivel sub-consolidat)
Situaţia

Structura capitalurilor (%

Cerinţe conform

Situatia

Cerinţe conform

active ponderate în funcţie

reglementărilor

Em itentului în

reglementărilor

Emitentului

anul 2018

aplicabile pentru

în anul 2019

de risc)

aplicabile pentru

anul 2019

anul 2018

Cerinţe SREP (Proccsw/ dcverifiicareşievaiuare`..

Fonduri proprii de nivel 1 debază

6.52%

6,27%

8,70%

8,48%

1 1,60%

1 1,20%

3,60%

3,20%

3,88%

4,50%

Conservare

1,88%

2,50%

Contraciclic

0,00%

0,00%

O-SII*

2'000/o

2'000/o

Risc sistemic*

2,00%

1,00%

Fonduri proprii de nivel 1

Rata de adecvare acapitalului,dincare:

SREP

Amortizoare de capital

Total cerinţe de capital:
Fonduri proprii de nivel 1 debază

Fonduri proprii de nivel 1

10,40%

15'090/o

10,77%

14,69%

12,58%

15,09%

12,98%

15,66%

15,48%

17,140/o

15,700/o

19,41%

Rata de adecvare acapitalului:

•ss::pa,,cEăm:::n;:,u,d,ntreva,oareaamortt-"ru,u,o-S"ş,va,-eaamort,zoru,u,decap,ta,pentrur,ffiiifEP^%Sursa:Emitentul

StructuracapitaluluiEmitentuluidinperspectivacerinţeiordeadecvareacapitaiui%geAEnRa°cBo#o`nbiiă,
fiind situată la un nivel sup erior faţă de cerinţele minime. Nivelul actual calculat p tphaS±±!
19 nu
include incorporarea profitului, aprobată prin hotărârea adunării generale a acţionarilor in data de 29
aprilie 2020.

Contracte reLevante
Emitentul şi filialele sale nu au încheiat alte contracte relevante, în afara contractelor încheiate în cursul
desfăşurării normale a activităţii, ceea ce ar putea face ca orice membru al grupului Emitentului să aibă o
obligaţie sau un drept esenţial pentru posibilitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţia faţă de Obligatari.
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Informaţii privind tendinţele
Nu s-au înregistrat modificări adverse negative în perspectivele Emitentului şi nici modificări semnificative

privind perfomanţa Grupului de la încheierea ultimului exerciţiu financiar pentru care au fost publicate
infomaţii financiare până la data prezentului Prospect.
Ipotezele şi perspectivele macroeconomice s-au schimbat în contextul recentei epidemii de COVID-19.
Emitentul va fi, de asemenea, afectat de aceste evoluţii, iar perspectivele sale pentru 2020 indică o evoluţie
în linie cu piaţa, respectiv o încetinire a creditării şi a activităţii tranzacţionale din cauza încrederii scăzute

a consumatorilor în viitorul economiei şi a unui mediu macroeconomic deteriorat semnificativ, ceea ce va
duce la un venit operaţional mai mic decât cel prevăzut iniţial. Pe lângă impactul negativ asupra veniturilor,

Emitentul se aşteaptă şi la o înrăutăţire a profilului de risc într-o economie testată sever, însă amploarea
acestei deteriorări este încă dificil de estimat. Cu toate acestea, puterea financiară dovedită a Emitentului,

bazată pe fimdamente solide şi pe o strategie prudentă de administrare a riscurilor, capacitatea excelentă de
a genera venituri şi baza de capital solidă pledează pentru o viziune optimistă a perspectivelor Emitentului

pe temen mediu şi lung.
Prin umare, în ciuda dificultăţilor actuale cauzate de pandemia de COVID-19 şi a efectelor sale asupra

economiei, Emitentul încă are o perspectivă pozitivă de creştere pe temen lung, într-o economie în care
intermedierea financiară este la cel mai scăzut nivel din UE; creditul fumizor a fost până în prezent mijlocul
preferat de finanţare a operaţiunilor pentru companiile mici, înainte de împrumuturile bancare, însă acest
lucru se poate schimba curând şi poate genera o oportunitate semnificativă de creştere sănătoasă pentru
sistemul bancar local.

Informaţii f]nanciare seLectate

lnformaţii financiare extrase din Situaţiile Financiare Consolidate Anuale
lnformaţiile financiare selectate sunt extrase din situaţiile financiare consolidate şi separate la 31 decembrie
2019 şi trebuie să fie citite în coroborare cu aceste situaţii financiare. Situaţiile financiare consolidate şi

separate au fost întocmite în confomitate cu Ordinul nr. 27/2010 al Băncii Naţionale a României cu

modificările ulterioare, care impune ca aceste situaţii financiare consolidate şi separate să fie confome cu
Standardele lntemaţionale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS"). Situaţiile
financiare au fost auditate de un auditor extem.

Situaţia consolidată a poziţiei financiare la 31 decembrie 2018 şi, respectiv, la 31 decembrie 2019
Grup
3l decembrie 2019

3l decembrie 2018

Mii RON

Active
Numerar şi disponibilităţi la Banca Centrală

Credite şi avans.uri acordate băncilor evaluate la cost

amortizat
Derivate deţinute pentru managementul riscului

Active financiare deţinute pentru tranzacţionare

Active financiare evaluate obligatoriu la valoarea
justă prin profit sau pierdere
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Titluri de datorie evaluate la valoareajustă prin alte
2.398.161

3.204.307

61.902

48.023

17.780

24.980

27.593.634

26.144.360

3.204

1.124

4.952.776

2.333.367

365

0

495.663

302.939

21.175

28.071

lmobilizări corporale şi active cu drept de utilizare

588.570

203.274

lmobilizări necorporale

233.512

181.115

elemente ale rezultatului global

lnstrumente de capital evaluate la valoareajustă prin
alte elemente ale rezultatului global
lnvestiţii în filiale, asocieri în participatie Şi entităţi

asociate
Credite şi avansuri acordate clientilor evaluate la cost

amortizat
Modificările de valoare justă aferente elementelor
acoperite - contabilitatea de acoperire

Titluri de datorie evaluate la cost amortizat
Creanţe privind impozitul pe profit curent

Alte active
Creanţe privind impozitul amânat

43.856.228

Total active

40.794.537

Datorii
18.322

Datorii financiare deţinute pentru tranzacţionare

15.091

Derivate deţinute pentru managementul riscului

25.304

7.478

Depozite de la bănci
Depozite de la clienti

Credite de la bănci şi alte institutii financiare

lnstrumente derivate -contabilitatea de acoperire

308.670

536.070

36.108.826

33.051.203

512.962

809.898

3.497

1.433

7.413

84.677

Alte datorii

914. 721

599.416

Obligaţiuni emise

480.617

512.458

Datorii subordonate

408.645

855.678

Provizioane

239.777

133.681

Datorii privind impozitul pe profit curent

.

Total datorii

39.025.523

36.610.314

Capitaluri proprii
Capital social

Alte elemente de capitaluri

Rezultat reportat
Alte rezerve

Total capitaluri proprii

Total datorii şi capitaluri proprii
Sursa: Situaţiile Financiare Anuale Consolldate
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Situaţia poziţiei financiare
În anul 2019, activitatea de creditare a avut o evoluţie bună pentru Emitent, înregistrând o creştere de 8%
în limite nou aprobate în timp ce utilizările noi din credite au depăşit 9,6 miliarde RON (reprezentând o

creştere anuală de 13°/o). Emitentul are astfel un rol activ în creşterea economiei locale prin oferta sa largă

de produse care se adaptează nevoilor clienţilor. De remarcat este accelerarea în ceea ce priveşte acordarea
de credite ipotecare către persoane fizice, care au crescut cu 30% şi creditele la termen către persoanele
juridice, care au crescut cu 20°/o faţă de anul anterior.

În ceea ce priveşte evoluţia portofoliului de împrumuturi nete faţă de anul 2018, creşterea de 6% a fost
influenţată negativ de scăderea cu aproximativ 1,1 miliarde RON a soldurilor volatile ale tranzacţiilor de
tip reverse repo cu instituţiile financiare nebancare. Excluzând această evolutie, nivelul de creştere a
creditelor acordate clienţilor este de aproximativ 11%. Această creştere a fost obţinută echilibrat, pe toate
segmentele de clienţi şi pentru majoritatea produselor din portofoliul Emitentului.

Emitentul a înregistrat rezultate pozitive semnificative în ce priveşte împrumuturile de investiţii acordate

persoanelorjuridice (acestea au înregistrat o creştere de 22%) şi IMM-urilor (care au înregistrat o creştere
de 13°/o), în timp ce segmentul persoane fizice a cunoscut şi el o creştere de 10% prin comparaţie cu
împrumuturile nete înregistrate în anul 2018. Emitentul umăreşte să fumizeze soluţii financiare adecvate,
din ce în ce mai convenabile şi rapide şi să facă tranziţia către un proces de creditare complet digitalizat.
Acordarea de împrumuturi pentru locuinţe a fost deosebit de productivă în anul 2019, înregistrând o creştere

de 13°/o faţă de anul anterior, în timp ce cererea de pe piaţă pentru împrumuturi de consum era încă una
semnificativă, a]imentată de creşterile salariale care au avut loc în economia locală. Nivelul de împrumuturi
pentru nevoi personale a crescut în anul 2019 cu 7% comparativ cu 2018.

În ianuarie 2019 au intrat în vigoare schimbări în cerinţele de raportare. Implementarea standardului IFRS
16 a generat o creştere a soldului de active faţă de 2018, în mod specific "imobilizări corporale, echipamente

şi drepturi de folosinţă", iar pe partea pasivelor în "alte datorii" generate de cheltuielile cu chiriile ce au
fost înregistrate ca „drepturi de folosinţă". Pe partea contului de profit şi pierdere efectul rămâne în
majoritate pe cheltuieli operaţionale cu o alocare dinspre cheltuielile cu chiriile spre depreciere şi cheltuieli

cu dobânzile. Creşterea înregistrată în rubrica de 4//c crc/z.ve a fost deteminată de înregistrarea sumei de
240,9 milioane RON drept plată anticipată cu privire la obligaţiile de plată impuse Emitentului ca urmare
a auditului fiscal care a avut loc în perioada decembrie 2017 -mai 2019 (a se vedea secţiunea „ -ZJ./J.gJ.J").
Depozitele atrase de la clienţi au înregistrat o creştere semnificativă faţă de finalul anului precedent de
aproape 10%, confimând relaţia de "bancă de casă" pentru clienţii Emitentului şi eforturile acestuia de a
clădi o fundaţie solidă pentru evoluţia bilanţului.

În2019,ceamaisemnificativăcreşterefaţăde2018s-aînregistratpeconturicurente
cu 26%. Această evoluţie a fost susţinută atât de mărirea salariului mediu în termen

economia locală în 2019, oferta competitivă de pachete de cont curent cu zero
încrederea câştigată în timp din partea clienţilor, ca fiind un partener de.nădejde.

APROBAT

.P
.--J

Segmentul IMM au avut de asemenea o dezvoltare pozitivă notabilă de 11% faţă de
mai mare parte provenind din soldurile conturilor curente care au crescut cu 15% peste

Oarea de anul
trecut. Pe segmentul de clienţii corporativi Emitentul a înregistrat o scădere de aproape 10% în resurse

atrase, ca rezultat al renunţării la depozite negociate, în contextul unui nivel de lichiditate adecvat înregistrat
de către Emitent.
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Scăderea soldului de datorii subordonate din decembrie 2019 faţă de decembrie 2018 este o consecinţă a

rambursarii anticipate a unui împrumut subordonat în valoare de 100 milioane euro. Emisiunea
Obligaţiunilor (instrument de fonduri proprii de nivel 2) a fost inclusă în categoria "Obligaţiuni emise" în
tabelul de mai sus. De asemenea, în luna mai a anului 2019 a ajuns la maturitate emisiunea anterioai.ă de
obligaţiuni a Lmitentului, in vaioare oe )uu miiioane iei.

În ceea ce priveşte structura denominării pasivelor, raportul dintre RON şi valutele străine s-a înclinat în
favoarea monedei locale, fiind la finalul anului 2019 de 62/38.

Baza de finanţare a Grupului este solidă, cu acces la surse stabile şi diversificate. Grupul dispune în
continuare de lichiditate ridicată, finanţându-ne în principal prin depozite, raportul dintre împrumuturi şi
depozite fiind de 0,76 (în scădere faţă de valoarea din 2018, de 0,78). Poziţia solidă de capital a fost
îmbunătăţită datorită unor modificări făcute în decembrie 2019, când pentru prima dată în piaţa din
România, Emitentul a emis obligaţiuni eligibile pentru fondurile proprii de nivel 1 suplimentar în valoare

de 50 milioane de EUR, cu maturitate perpetuă.

Situaţia consolidată a modificărilor capitalurilor proprii la data de 31 decembrie 2018 şi, respectiv
la 31 decembrie 2019.

Grup
Alte

elem ente
Capital

Mii RON

Rezu ltat

de

Social

Alte

capitaluri

ul

rezerve

reportat

0
Sold la 1 ianuarie 2018

1.200.000

Total

2.079.50
237.829

Profitul net al exerciţiului financiar

0

0

Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare

0

0

25.100

după impozitare

0

0

25.100

Distribuirea de dividende

0

0

0

5

3.517.334

893.789

893.789

0

25.100

Total rezultat global aferent exerciţiului financiar,

0

0

Sold la 31 decembrie 2018

1.200.000

893.789

918.889

-252.000

-252.000

2.721.29

262.929

4

4.184.223

Sold la 1 ianuarie 2019

Emisiuni de instrumente de fonduri proprii de nivel 1

suplimentar /No/c} 4j/
Profitul net al exercitiului financiar
Alte elemente ale rezultatului global, după impozitare

0

0

17.173

după impozitare

0

0

17.173

Distribuirea de dividende

0

0

17.173

Total rezultat global aferent exerciţiului financiar,

0

834.710

851.883

-444.000

-444.000
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238.599

Sold la 31 decembrie 2019

3.112.00

1.200.000

280.102

4

4.830.705

SiLy§ti.' Si!uciţiilo FiMminyD AmMID Coyi§nMnlo

Se observă o evoluţie pozitivă a soldurilor de capital deţinute în anul 2019 de Grup, cu o creştere de 15%
faţă de anul anterior, ajungând la 4.831 milioane RON la finalul exerciţiului financiar. Această evoluţie a

fost influenţată de creşterea rezultatului reportat şi a emisiunii unui instrument de fonduri proprii de nivel
1 suplimentar. Rezultatul reportat este cu 14% mai mare faţă de anul anterior, în urma includerii profitului
înregistrat pentru anul 2019 în valoare de 835 milioane RON, precum şi a plăţii dividendelor în cuantum
50% din rezultatul anului încheiat la data de 31 decembrie 2018. Realizarea pentru prima dată pe piaţa din
România a emisiunii instrumentului de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar în valoare de 50 milioane

EUR sub foma de obligaţiuni perpetue, a îmbunătăţit în continuare poziţia de capital a Grupului, aducând
gradul de adecvare a capitalului la nivel de Grup la 19,41 %.

Situaţia conso]idată a Contului de Profit sau Pierdere pentru anul care se încheie la 31 decembrie
2018 şi, respectiv, la 31 decembrie 2019
Grup

Mii RON

Venituri din dobânzi
Cheltuieli cu dobânzile

Venituri nete din dobânzi

Venituri din speze şi comisioane
Cheltuieli cu speze şi comisioane

2019

2018

auditat

auditat

1.920.841

1.675.119

•161.537

-141.857

1.759.304

1.533.262

835.416

839.743

-251.674

-200.612

Vemituri nete din speze şi comisioane

583.742

639.131

Venituri nete din tranzacţionare

332.812

358.043

40.300

38.811

Câştiguri nete aferente activelor financiare nedestinate
tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă

prin profit sau pierdere
Câştiguri nete din derecunoaşterea activelor financiare

evaluate la valoare justă prin alte elemente ale
rezultatului global

Câştiguri nete din contabilitatea de acoperire

Alte venituri operationale
Venituri operaţionale

Cheltuieli operaţionale
Cheltuieli salariale

Cheltuieli nete cu provizioanele pentm deprecierea
valorii activelor financiare

Fond comercial negativ
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Câştiguri din participaţii în filiale, entităţi asociate şi

asocieri în participaţie

Prorit înainte de impozitare
Cheltuiala cu impozitul pe profit
Profitul net al exerciţiului financiar

1.909

1.027

1.022.380

1.067.325

-187.670

834.710

-173.536

893.789

Elemente care pot fi reclasificate în profit sau

pierdere
Câştiguri nete din evaluarea instrumentelor de datorie
evaluate la valoare justă prin alte elemente ale
rezultatului global
lmpozit pe venit aferent poziţiilor de mai sus

7.321

21.319

-1.171

-3.408

E]emente care nu vor fi rec]asificate în prof]t sau
pierdere
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de
capital evaluate la valoareajustă prin alte elemente ale
rezultatului global
lmpozit pe venit aferent pozitiei de mai sus

13.123

-2.100

Total rezultat global aferent exerciţiului financiar,

după impozitare

851.883

918.889

Sursa: Situaţille Financiare Anuale Consolidate

Profitul net la nivelul Grupului s-a aflat la un nivel de 835 milioane RON în 2019, acesta fiind al doilea

cel mai bun nivel din istoria Emitentului. Variaţia anuală raportată a profitului indică o scădere cu 7%, dar

această scădere a apărut pe fondul mai multor evenimente excepţionale, detaliate mai jos (ex., taxa pe
activele bancare, provizioane pentru litigii pentru clauze prezumate abuzive, modificări ale metodologiei
de provizionare a riscului de credit).

Capacitatea de generare a veniturilor de către Emitent este excelentă, susţinută de diversitatea surselor,

creşterea volumelor de credite şi structura acesteia într-un mediu economic în expansiune, cu sentiment
favorabil din partea consumatorilor şi creşteri cu două cifre a veniturilor populaţiei. Din a doua parte a
anului 2017 a fo.st simţită influenţa creşterii ratelor de dobândă în monedă locală, însă fără a deteriora
profilul de risc; de atunci Emitentul a început să adapteze şi dobânzile oferite clienţilor pentru depozitele
denominate în RON.

Venitul net din dobânzi a crescut substanţial în 2019, înregistrând o creştere de 15%

Această evoluţie a fost generată în principal de dinamica portofoliului de credite, car
din contracţia marjelor de dobândă, fiind de asemenea susţinută de intrări substa

ale persoanelor fizice. În al doilea rând, ratele de piaţă în creştere pentru moneda
pozitiv asupra venitului net din dobânzi, iar această evoluţie a deteminat Emite
dobândă oferite pentru depozite clienţilor, cu scopul de a consolida portofoliul de

8rţă:s?ă `ra{el; de

Venitul net din comisioane a avut o tendinţă de scădere în comparaţie cu anul 2018, înregistrând o scădere
de 9%. Acest declin vine ca un efect al implementării soluţiilor de plată accesibile şi la preţuri reduse
fumizate clienţilor Emitentului prin canale digitale şi creşterii numărului de pachete cu comision `Zero'

oferite persoanelor fizice. Această tendinţă reprezintă rezultatul eforturilor depuse de Emitent pentru a
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consolida relaţia cu clienţii şi de a face paşi concreţi către a oferi servicii avantajoase din punct de vedere
al costurilor atât pentru clienţi cât şi pentru Emitent.

În anul 2019, venitul din tranzacţionare a cunoscut o uşoară scădere faţă de anul 2018, într-un mediu plin
de prf`unîări dominat de n vnlatilitflte îr,ă7Htă Şi de noi intrări ne nifltă care au umărît marje mai mici Şi Şau străduit să atragă volume. Obiectivul Emitentului rămâne acela de a oferi clienţilor servicii rapide, uşor
de utilizat şi avantajoase ca preţ şi să promoveze canalele digitale ca metodă preferată de tranzacţionare a
valutelor.

Aplicarea „Taxei pe active" conform OUG 114/2018 (în prezent abrogată), a dus la înregistrarea unui cost
suplimentar de aproximativ 50 de milioane de RON în cheltuielile operaţionale ale Emitentului. 0 altă
evoluţie notabilă care are legătură cu aspecte de reglementare au fost contribuţiile cu 30 de milioane RON

mai mari faţă de anul trecut plătite către Fondurile de Garantare a Depozitelor şi cel de Rezoluţie Bancară.
Alt eveniment excepţional care a avut loc în 2019 cu impact negativ de aproximativ 68 milioane RON este
provizionarea prudenţială pentru posibile pierderi viitoare ce pot apărea din litigii privind clauze presupus
abuzive în contractele de credit cu clienţi persoane fizice.

Baza de cost recurentă (eliminând elementele menţionate mai sus) indică o creştere de 40 milioane de RON
faţă de perioada anterioară (o creştere de aproximativ 3°/o faţă de anul 2018), cu principalele zone de creştere
identificate fiind în zona de depreciere IT şi costuri salariale. Aceste elemente sunt în linie cu scopul
Emitentului de a oferi servicii rapide, accesibile şi digitalizate în tot mai mare măsură, în acelaşi timp ţinând
pasul cu direcţia pieţei cu privire la remunerarea şi retenţia angajaţilor. Pe aceeaşi direcţie menţionăm faptul
că în decursul anului 2019 Emitentul a optimizat reţeaua de sucursale de la 419 la 351 de unităţi, acordând

o atenţie sporită unor categorii mari de costuri precum chirii sau costul cu numerarul.

Costul de risc al Grupului a fost afectat în 2019 de schimbări metodologice în calcularea provizioanelor, în
timp ce profilul de risc a continuat să se îmbunătăţească de la an la an.

Situaţia conso]idată a fluxuri]or de numerar La 31 decembrie 2018 şi ]a 31 decembrie 2019.
Grup

Mii RON

2019

2018

auditat

auditat

FLuxuri de numerar din activitatea de exploatare
Profitul net al exerciţiului

834. 710

Ajustări pentru e[ementele nemonetare:
Cheltuiala cu amortizarea

230.1 19

Pierderea netă din deprecierea activelor financiare -venitul
aferent recuperărilor nu este inclus

Fond comercial negativ

267.836

-7.204

Partea Grupului dîn câştigul entitătilor afiliate şi asocierilor în
participatie

- 1 . 909

Pierdere din vânzarea imobilizărilor corporale şi necorporale

31.397

Cheltuieli nete din provizioane pentru litigii şi alte

provizioane
Cheltuieli cu impozitul pe profit

96.379
187.670
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Câştiguri nete aferente activelor financiare nedestinate
tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin

profit sau pierdere
Alte ajustări din reevaluarea la valoarea justă
Venitiiri nete din dnhÂn7i

Pierderi din diferenţ

e de curs nerealizate

Venituri din dividende

-40.300

-38.811

17.603

-30.998

_1 750104

•1 5î3 262

5.178

24.238

-1.665

-2.014

Profit din exploatare înainte de variaţia activelor şi
-139.490

datoriilor din exploatare

-108.863

Variaţia activelor din exploatare:
(Creşterea)/Descreşterea activelor financiare deţinute pentru
tranzacţionare şi a derivatelor deţinute pentru managementul
riscului

-103.886

-212.747

437

43.644

(Creşterea)/Descreşterea creditelor şi avansurilor acordate

băncilor evaluate la cost amortizat
(Creşterea) creditelor şi avansurilor acordate clienţilor

evaluate la cost amortizat

-1.434.043

-4.630.406

0

1.017.856

869.654

-256.J9J

•2.320.982

-1.014.854

Descreşterea titlurilor de datorie evaluate la valoarea justă prin

contul de profit şi

pierdere

(Creşterea) titlurilor de datorie evaluate la valoarea justă prin
alte elemente ale rezultatului global

(Creşterea) titiuriior de datorie evaiuate iâ cost amortizat
(Creşterea) altor active
lncasări în numerar din vânzarea portofoliului de credite

.

-206.938

-38.001

91.407

82.035

Variaţia datoriilor din exploatare:
(Descreşterea) datoriilor financiare detinute pentru
tranzacţionare

Creşter.ea/(Descreşterea)depozitelordelabănci
Creşterea depozitelor de la clienţi

Creşterea altor datorii
lmpozitul pe profit plătit

Dobândă plătită

Dobândă încasată

Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare

Activităţi de investiţii

Încasări în numerar din vânzarea imobilizărilor corporale

375

22.962

Achizitii de imobilizări corporale

-149.447

-58.133

Achizitii de imobilizări necorporale

-140.895

-81.844

-9.471

0

Creşterea investiţiilor în instrumente de capital

0

0

Încasări din vânzarea instrumentelor de capital

9

0

1.665

2.014

Încasări din instrumente de capital

Dividende încasate
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-297.764

Fluxuri de numerar utilizate în activitatea de investiţii

-115.001

Sursa: Situaţiile Financiare Anuale Consolidate

Grup

Mii RON

2019

2018

auditat

auditat

Activităţi de fimnţare
Numerar din împrumuturi de la alte bănci
Rambursări de împrumuturi de la alte bănci
Răscumpărări de obligaţiuni emise

Răscumpărări de titluri de valoare

Rambursări de împrumuturi subordonate

191.172

116.598

-297.023

_122.083

480.617

0

-512.458

0

-640.287

-116.598

238.599

0

Încasări din emisiunea de instrumente incluse în fondurile
proprii de nivel 1 suplimentar

444.000

Dividende plătite

-252.000

-92.181

Plăţi reprezentând datoria de leasing

0

• 1.075.561

-374.083

-924.209

-882.649

Numerar şi cchivalente numerar la 1 ianuarie

7.633.895

8.516.544

Numerar şi ecliivalente numerar la 31 decembrie

6.709.686

7.633.895

Fluxuri de numerar din activităţi de finanţare

(Descreştere) netă a numerarului şi echivalentelor de numerar

Sursa: Situaţiile Financiare Anuale Consolidate

Ana]iza numeraru]ui şi echivalente]or de numerar
Grup

Mii RON
2019

2018

auditat

auditat

Numerarul şi echivaLente]e de numerar sunt compuse din:

Numerar în casierie

2.701.387

4.235.697

Disponibilităţi la Banca Centrală

3.805.493

2.961.533

6.506.880

7.197.230

Credite şi avansuri acordate băncilor -maturitate mai mică de
3 luni

Numerar şi echivalente numerar în situaţia fluxurilor de

trezorerie
Sursa: Siiuaţiile Financiare Anuale Consolidate

Fluxul de numerar net din activităţi operaţionale la nivelul Grupului a evoluat pozitiv în anul 2019 atingând

o valoare de 450 milioane RON, Emitentul generând în continuare un profit net solid. Această evoluţie a
fost influenţată de creşteri mai mici la capitolul împrumuturi şi avansuri acordate clienţilor la cost amortizat
şi garanţii ale investiţiilor la cost amortizat în anul 2019.

Pagina 84 din 145

Evoluţia Portofoliului de împrumuturi nete faţă de anul 2018 a fost influenţată negativ de scăderea cu
aproximativ 1,1 miliarde RON în anul 2019 a soldurilor volatile ale tranzacţiilor de tip „reverse repo" cu

instituţiile financiare nebancare. Dacă eliminăm această variaţie, creşterea efectivă în împrumuturi acordate
clienţilor este de aproximativ 11%. De asemenea, creşterea mai mult decât dublă în 2019 faţă de 2018 a
instrume\nteior rinanciare evaiuate ia cost amoriizaL a avuL Ull illlpauL |juziLiv 4DUP14 llulllcIUIuiui Jill

activităţi operaţionale. În acelaşi timp, creşterea depozitelor a continuat să fie una putemică şi a depăşit
creşterea la nivelul portofoliului de împrumuturi (inclusiv tranzacţiile reverse repo).

În ceea ce priveşte ajustările la elementele nelichide realizate pe profitul net pentru anul 2019, s-au
înregistrat variaţii faţă de anul 2018 datorită majorării cheltuielilor cu deprecierea şi a venitului net din

dobânzi în anul 2019. Creşterea valorii deprecierii a fost generată de achiziţia de mijloace fixe şi de punerea
în funcţiune a unor active necorporale realizate intem pe timpul anului 2019, dar şi de implementarea
standardului IFRS 16 începând cu ianuarie 2019. Această schimbare a dus la reclasificarea cheltuielilor cu

chiria, transfomându-le din cheltuieli operaţionale în cheltuieli de depreciere pentru activele privind
drepturile de folosinţă/contractele de leasing.
Fluxurile de numerar din activităţi de investiţii au fost mai mici în anul 2019 faţă de anul 2018, cheltuiala

pe 2019 fiind mai mult decât dublă. Aceasta se datorează creşterii achiziţiilor de mij loace fixe în 2019, care
au vizat atât active corporale cât şi necorporale. Pentru Emitent, anul 2019 a fost marcat de mai multe

lansări de soluţii digitale, platfome online şi beneficii care au completat oferta acestuia, menite să
simplifice şi să îmbunătăţească experienţa pe care clienţii o au cu Emitentul. Pentru a susţine digitalizarea

au fost realizate investiţii semnificative în modemizarea sucursalelor şi în achiziţia de automate
multifuncţionale pentru înlocuirea vechilor ATM-uri şi pentru preluarea majorităţii operaţiunilor cu

numerar de la sucursale.

Litigii
Emitentul este şi a fost implicat în cele douăsprezece luni anterioare datei acestui document, în anumite
proceduri judiciare, gţivemamentale sau de arbitraj desfăşurate în faţa unor diverse instanţe şi agenţii
guvemamentale, care au intervenit în desfăşurarea nomală a activităţilor, implicând aspecte contractuale
sau de altă natură.

Umează o descriere a celor mai impoiiante proceduri în care Emitentul este implicat la acest moment:

i.

În uma unui control realizat de curtea de conturi din România asupra activităţii Aedificium Banca
pentru Locuinte S.A. („ABL"), fosta Raiffeisen Banca pentru Locuinţe S.A, o bancă de
economisire şi creditare în domeniul locativ şi subsidiară a Emitentului, Curtea de Conturi din
România a pretins că au fost identificate mai multe deficienţe şi că nu au fost respectate condiţiile

pentru plata de către bancă a primelor de stat la conturile de economii. Astfel, se p

e că aceste

prime ar trebui să fie retumate. În cazul în care ABL nu reuşeşte să recupei
de la clienţii săi ori să fi]mizeze documente justificative satisfăcătoare, ABL
plătească respectivele prime. ABL a demarat un litigiu în care a contestat
Conturi din România. ABL a câştigat litigiul pe fond în ceea ce priveşte de

rfflB©R#Ăse

mai relevante. Cauza se află în procedura apelului la Înalta Curte de
vedere cele de mai sus, la data de 31 decembrie 2019, Grupul a constituit un

de 47,9 milioane RON, care reprezintă valoarea eventuală de plată calculată prin raportarea la
diferitele scenarii (cu privire la retumarea primelor şi a penalităţilor), ponderateă cu probabilităţile
asociate materializării lor.

Înoctombrie2017,autoritateapentruprotecţiaconsumatorilor(„ANPC")aemisunordinprincare
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cerea Emitentului ca acesta să oprească presupusa sa practică de „a nu îşi infoma clienţii despre
modificările viitoare ale ratelor dobânzilor percepute clienţilor" (totuşi, ordinul nu implică obligaţii
de restituirea a unor sume de bani sau plăţi ce ar trebui realizate de către Emitent). Rata dobânzii
era fixă în primul an al împrumutului şi variabilă după prima aniversare şi, potrivit autorităţii,
Emitentul ar fi ştiut care era rata care uma să se aplice în viitor. Emitentul a contestat acest ordin
şi de asemenea a solicitat suspendarea aplicării lui pana la obţinerea unei decizii definitive cu
privire la valabilitatea ordinului. Emitentul a obţinut o decizie definitivă de suspendare a aplicării
acestuia până la soluţionarea definitivă a litigiului. Aceste proceduri sunt în prezent în faza apelului,

sentinţa pronunţată în prima instanţă fiind în favoarea ANPC. Emitentul a constituit un provizion
pentru acest litigiu, la data de 31 decembrie 2019, valoarea acestui provizion fiind de aproximativ
68 milioane de RON (provizionul a fost constituit ca umare a sentinţei pronunţate în prima
instanţă).

iii.

În perioada decembrie 2017 -mai 2019, Emitentul a fost supus unui audit fiscal cu privire la

impozitul pe profit şi impozitul cu reţinere la sursă pentru perioada ianuarie 2011 -decembrie

2016, în cadrul căruia principalul aspect verificat de către autorităţile fiscale române a vizat
tranzacţiile intragrup efectuate de Emitent cu afiliaţii săi, în special tranzacţiile financiare. În 2019,

în uma acestui audit fiscal, autorităţile fiscale au emis un raport prin care au stabilit o sarcină

fiscală extraordinară în valoare de aproximativ 262,4 milioane RON, incluzând impozitul pe profit,
impozitul cu reţinere la sursă şi penalităţile aferente (1a data acestui Prospect, Emitentul a achitat
întreaga suma impusă ca urmare a raportului sus-menţionat). Emitentul a contestat decizia
autorităţii fiscale în cadrul procedurii preliminare de contencios-administrativ, solicitând anularea
acestuia. În perioada ulterioară datei de 31 decembrie 2019 şi până la data acestui Prospect,

contestaţia a fost admisă parţial de către autoritatea publică emitentă a raportului, iar sarcina fiscală
a fost redusă cu 10% prin raportare la principalul sumei de plată stabilit prin raport. Emitentul va
continua demersurile în vederea anulării actului emis de autorităţile fiscale şi, respectiv,

recuperarea sumei plătite, în faţa instanţelor de judecată competente. La data acestui Prospect,

Emitentul a recunoscut drept cheltuială suma de aproximativ 21,5 milioane RON în legătură cu
aspectele sus-menţionate, iar restul sumei de aproximativ 240,9 milioane RON (plătită de Emitent)
este reflectată în Situaţiile Financiare Anuale Consolidate drept plată anticipată.

Informaţii despre politicile contabile ale Grupului
Politicile contabile ale Grupului aplicate în vederea întocmirii Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate
cele descrise în Nota 3 din Situaţiile Financiare Anuale Consolidate.
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PARTEA A 3 A
PREZENTARE GENERALĂ A SECTORULUI SERVICIILOR BANCARE DIN ROMÂNIA
1.

PREZENTARE GENERALĂ

Sistemul bancar din România a trecut printr-un proces de consolidare în ultimii ani, marcat de achiziţii de
portofolii în segmente de activitate specifice, precum şi tranzacţii de fuziuni şi achiziţii care au implicat
instituţii de credit, tendinţa de consolidare continuând şi în 2019. În conformitate cu această tendinţă, în

ultimii ani, numărul băncilor active din România a scăzut treptat de la 43 de bănci înregistrate în 2009 la
34 (dintre care şapte sunt sucursale ale unor bănci străine) la data de 30 septembrie 2019 (Sursa: BNR). În

plus, instituţiile de credit din alte State Membre ale UE pot fumiza servicii în România pe bază
transfrontalieră, fără a stabili o prezenţă în România. La data prezentului prospect, un număr total de 307
instituţii de credit din alte State Membre ale UE au notificat BNR cu privire la intenţia lor de a fumiza
servicii în România pe bază transfrontalieră (S%7isc7.. BjvR).

Cota de piaţă a băncilor cu capital străin (incluzând sucursale ale băncilor străine) a scăzut la 74,1% prin
raportare la totalul activelor la 30 septembrie 2019 în comparaţie cu 75% la 31 decembrie 2018 şi 77% la
31 decembrie 2017 pe fondul fuziunilor şi achiziţiilor din sectorul bancar român. Principalele ţări de origine

a instituţiilor de credit străine care deţin capital social la băncile din România sunt în prezent Austria, Grecia
şi Franţa (sursa: BNR). La 31 decembrie 2019, sectorul bancar român includea două instituţii de credit
deţinute în întregime sau majoritar de statul român, patru instituţii de credit cu capital majoritar privat
românesc, 21 instituţii de credit cu capital majoritar privat străin şi şapte sucursale ale băncilor străine

(Sursa: Asociaţia Română a Băncilor).

2.

INDICATORI FINANCIARI

Sectorul bancar românesc a înregistrat o creştere pozitivă a creditului, cu o singură cifră în ultimii ani, adică,
în perioada cuprinsă între 31 decembrie 2018 şi 31 decembrie 2019, sectoml în ansamblu a înregistrat o

creştere de 9,8%, activele totale nete fiind în valoare de peste 495 miliarde RON (S#r§cz.. BNR).
Creditele acordate sectorului privat (gospodării şi societăţi) prevalează cu o pondere de 79% din totalul

creditelor acordate, 66,6% din aceste credite fiind exprimate în RON (la septembrie 2019), acestea crescând
în proporţie de 9,7% în septembrie 2019, comparativ cu anul anterior (S%r5cz.. BNR).
Finanţarea sectorului bancar se bazează pe surse de finanţare de pe piaţa intemă, stocul de depozite ale
rezidenţilor din domeniul privat reprezentând 68% din datoriile din sectorul bancar român (1a septembrie
2019). Ambele categorii principale de deponenţi, adică gospodăriile şi societăţile, au contribuit în mod

favorabil la expansiunea depozitelor. în special a componentei în monedă naţională (LCY) (S#rscr BNji).
Aceste evoluţii au consolidat tendinţa descendentă a raportului credite/depozite aferent
care a atins un nivel de 77°/o în septembrie 2019 (S%r§cz.. BNj}).
2016

2017

Număr de bănci

2018

34

Dintre care sucursale ale băncilor

_ , +i;

străine
Total active nete (milioane RON)
Total

credite

(milioane RON)

către

ASEB i
APROB# :

393.647,9

427.792,6

451.169,7

495.297,9

230.586,3

241.873,2

260.165,8

277.236,2

rezidenţi
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Total credite către sectorul privat
gospodării
şi
entităţi

214.678,2

225.978,5

243.753,5

93 ,4%

93 ,7°/o

260.807,2

nefinanciare (milioane RON)

•

°/o din totalul creditelor
către rezidenţi

93,10/o

94,1%

Credite către sectorul privat gospodării şi entităţi nefinanciare
- în monedă naţională (LCY)

(milioane RON)

•

% din totalul creditelor

122.573,3

177.345,0

142.035,2

161.510

62, 8%

66,2%

393.101,7

411.435,4

431.894,9

79,05%

74,74%

73,64%

i,1%

l,3°/o

5 7,OO/o

6n ,f yo/o

către sectorul privat
Depozite totale (milioane RON)

Raport credite/depozite
Rentabilitatea activelor - ROA

450.935,5

70'980/o

%

1,35%

6%

12,3%

1,55

Rentabilitatea capitaluLui propriu

_ROE

10,4%

12,5%

14,

Sursa: BNR

Calitatea activelor bancare s-a îmbunătăţit în ultimii ani, datorită progreselor înregistrate în curăţarea
bilanţurilor. După ce în trecut rata creditelor neperformante (pe baza definiţiei Autorităţii Bancare Europene)

din România a fost cea mai ridicată dintre ţările Europei Centrale şi de Est, aceasta a scăzut drastic de la 20,7°/o
în decembrie 2014 la 4,1% la 31 decembrie 2019. Acest nivel se află sub pragul roşu al Autorităţii Bancare
Europene (8%) şi este mai ridicat decât media UE (3% în iunie 2019). (S%rsc7.. BNR).

România se distinge între statele membre ale UE prin eforturile semnificative întreprinse în vederea reducerii
ratei creditelor neperfomante. Din 2015 până în 2017, vânzările de credite neperfomante în România s-au
ridicat la 8,5 miliarde EUR, în timp ce în primul semestru al anului 2018, vânzările de credite neperfomante au
fost estimate la aproximativ 1,01 miliarde EUR în România. Începând cu 2018, nu există informaţii

semnificative disponibile privind vânzările de credite neperfomante în România (S#r§c7.. BNR).
Eforturile de curăţare a bilanţurilor au dat rezultate şi în ceea ce priveşte rentabilitatea sectorului bancar din
România care a revenit la valori pozitive în 2015, pe fondul reducerii cheltuielilor nete cu provizioanele după o

valoare maximă înregistrată în 2014. Rentabilitatea a fost determinată şi de o creştere a profitului operaţional pe
nivelurile
fondul unui cost redus de finanţare şi al unui mediu macroeconomic intem favorabil.
ROE înregistrate în 2017 şi 2018 au fost de 12,5°/o şi respectiv 14,6% iarîn continuar
ecembrie
sectorul

2019. În ceea ce priveşte eficienţa operaţională, nivelul global al raportului cost/ve
bancar din România a fost de 192,6% în septembrie 2019. (S%7`scr.. BNR)

APROBAT

,r,

Conform BNR, indicatorii de adecvare a capitalului sunt la un nivel adecvat, ceea

asigurarea

unei capacităţi bune de absorbţie a pierderilor neaşteptate şi de a susţine în continuare

le. Nivelul

mediu al indicatorilor de solvabilitate (rata fondurilor proprii totale de capital de 20,0°/o, rata fondurilor proprii
de nivel 1 de 18,04°/o la sfârşitul lunii decembrie 2019) plasează sectorul bancar al României în rubrica ce

corespunde celui mai redus risc definită de Autoritatea Bancară Europeană (S%r§c7.. BNR).
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România
2017

2018

2019

Rata fondurilor proprii totale

20,0%

20,70/o

20,0%

Rata de fonduri proprii de nivel

18,0%

18,6°/o

18,0%

8,9%

9,3%

9,2%

1(Tier 1 CAR)

Indicatorul efectului de levier

Sursa: BNR

REGLEMENTAREA ŞI SUPRAVEGHEREA BĂNCILOR ÎN ROMÂNIA
1.

Prezentare generală a reg]ementări]or re]evante

1.1. Mediul de reglementare
Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aşa

cum a fost modificată până la data prezentului Prospect („Legea Bancară Română") stabileşte cadrul de
reglementare pentru toate tipurile de instituţii de credit (bănci, sisteme de economisire şi creditare sprijinite
de stat în domeniul locativ din România, organizaţii cooperatiste de credit, bănci de credit ipotecar). Legea
nr. 312/2004 privind Statutul BNR, Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată, Legea Română a
lnsolvenţei nr. 85/2014, Legea privind Redresarea şi Rezoluţia, Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind
regimul valutar cu modificările ulterioare, Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru

instituţiile de credit sunt alte actejuridice importante ale cadrului de reglementare din domeniul bancar din

România.

În plus, regulamentele Uniunii Europene sunt obligatorii în întregime şi se aplică direct în România, în
calitate de stat membru al Uniunii Europene. Prin umare, nu sunt necesare măsuri naţionale de transpunere,

însă Statele Membre trebuie totuşi să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că regulamentele sunt
efectiv aplicate în legislaţia lor naţională. Printre aceste regulamente se numără şi CRR, care alături de CRD

IV, astfel cum a fost transpusă în legea română, sunt de o importanţă deosebită pentru sectorul bancar.

1.2. Modificări legislative recente cu impact asupra sectorului bancar
MiFID 11
Începând cu 3 ianuarie 2018. cadrul de reglementare al UE stabilit prin
Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instru
modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61mE (Directiv

14/65UE a
re şi de
Pieţele

Instrumentelor financiare sau „MiFID 11") şi Regulamentul (UE) nr. 600/2014 a
şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financi
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul privind Pieţele lnstrumentelor

Opean

4F"Bffitdi

Care a

iFIR")

au devenit aplicabile.
MiFID 11 a fost transpus în legislaţia română prin Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente

financiare şi de alte regulamente emise de BNR şi de ASF.
MiFID 11 a înlocuit, extins şi îmbunătăţit reglementările europene anterioare privind pieţele instrumentelor

financiare, obiectivele sale la nivel înalt fiind o transparenţă sporită a pieţelor, o schimbare la nivelul
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tranzacţionării în scopul unor pieţe mai structurate, informaţii cu privire la piaţă cu costuri reduse,

îmbunătăţirea celei mai bune execuţii, comportament de tranzacţionare ordonat în cadrul pieţelor, costuri
mai explicite de tranzacţionare şi de investiţii, raportarea tranzacţiilor. MiFID 11 conferă puteri mai extinse

autorităţilor de supraveghere şi introduce posibilitatea de a impune amenzi mai mari în cazul încălcării
prevederilor sale. În conformitate cu MiFID 11 şi MiFIR, regulile privind transparenţa şi supravegherea
pieţelor financiare, inclusiv a pieţei derivatelor, sunt extinse pentru a avea o aplicare mai largă. MiFID 11
consolidează protecţia investitorilor prin introducerea de cerinţe de organizare şi conduită suplimentare.
MiFID 11 are un impact semnificativ asupra instituţiilor de credit şi a altor instituţii financiare din

umătoarele perspective: strategia şi operaţiunile lor (de exemplu, redefineşte ce tip de produse oferă acestea
pe piaţă - identificarea pieţei ţintă), interacţiunea cu clienţii, clasificarea clienţilor, dezvoltarea tehnologică

datorită cerinţelor semnificative de informare şi de raportare, pregătirea/instruirea angajaţilor care oferă
infomaţii sau sfaturi despre produse financiare sau servicii de investiţii), costuri crescute şi cerinţe de

reglementare sporite.

Directiva privind Serviciile de Plată
Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind

serviciile de plată în cadrul pieţei inteme, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/1 lo/CE şi
2013/36UE şi a Regulamentului (UE) nr.1093/2010, şi de abrogare a Directivei 2007/64/CE („PSD2") a
devenit aplicabilă pe data de 13 ianuarie 2018.

PSD2 a fost transpusă în legislaţia română prin Legea 209/2019 privind serviciile de plată. Scopul PSD2

este de a asigura fundamentul legal pentru dezvoltarea în continuare a unei pieţe inteme mai bine integrate
pentru plăţile electronice în cadrul UE, de a crea reguli clare pentru serviciile de plată cu scopul de a face

plăţile intemaţionale (în cadrul UE) la fel de uşoare, de eficiente şi de sigure ca la nivel naţional şi umăreşte
deschiderea pieţelor de plăţi către noi operatori, care să conducă la creşterea concurenţei, creşterea ofertei

şi preţuri mai bune pentru consumatori. De asemenea, asigură o platforină legală necesară pentru Zona
Unică de Plăţi în Euro.

PSD2susţineapariţiadenoijucătoriînzonaserviciilordeplatăŞidezvoltareaplăţilorinovatoareprinmobil
şi intemet în Europa. Instituţiile de credit vor fi obligate să pemită accesul la conturile clienţilor lor pentru
aşa-numiţii fiimizori tefti de servicii de plată care oferă servicii de iniţiere a plăţilor sau servicii de

infomare privind contul.
PSD2 este completata de Regulamentul (UE) 2015/751 care stabileşte o limită pentru comisioanele de
schimb valutar percepute între instituţiile de credit pentru tranzacţiile efectuate prin card.
că acestea reduc costurile pentru comercianţi În acceptarea cardurilor d; debit

consumatorilor.

Regulamentul general privind protecţia datelor

nizează

ASF
APROBAT

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27

2016 p

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
circulaţie a acestor date („GDPR") a fost adoptat de Parlamentul European îri mai 201'6
şi înlocuieşte
Directiva din 1995 privind Protecţia Datelor 95/46/CE. GDPR a început ;ă producă efecte din data de 25
_

__

5--

mai 2018.

Societăţile trebuie să aplice GDPR în măsura în care procesează date cu caracter personal ale persoanelor
vizate din UE pentru bunurile sau serviciile oferite în UE şi / sau pentru monitorizarea comportamentului

persoanelor vizate din UE care se desfăşoară în UE.

Pagina 90 din 145

GDPR introduce noi cerinţe şi provocări mai stricte de protecţie a datelor, susţinute de amenzi extrem de

mari de până la 4°/o din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial sau de 20 de milioane de euro pentru

nerespectare.
Obiectivele la nivel general ale regulamentului Şe referă în principal ia:

•

Un cadru legal amonizat care să conducă la o aplicare unifomă a nomelor în beneficiul pieţei unice
digitale a UE. Aceasta presupune aplicarea unui singur set de reguli pentru populaţie şi societăţi;

•

Un nivel de egalitate pentru toate societăţile care operează pe piaţa UE. GDPR impune societăţilor din
afara UE să aplice aceleaşi reguli ca şi societăţile cu sediul în UE, dacă oferă bunuri şi servicii legate

de datele cu caracter personal sau monitorizează comportamentul persoanelor fizice din UE;
•

Mai multe drepturi pentru persoanele fizice: GDPR introduce noi cerinţe de transparenţă; mai multe

drepturi de infomare, acces şi ştergere („dreptul de a fi uitat"); tăcerea sau inactivitatea nu mai sunt
considerate consimţământ valabil, deoarece este necesară o acţiune afirmativă clară pentru a exprima
consimţământul; protejarea activităţii online a copiilor;

•

Mai mult control asupra datelor cu caracter personal pentru persoane fizice. GDPR stabileşte un nou
drept la poiiabilitatea datelor, pemiţând cetăţenilor să solicite unei societăţi sau unei organizaţii să

retumeze datele personale fiimizate entităţii respective pe baza consimţământului sau a contractului;

permite, de asemenea, ca aceste date personale să fie transmise direct către o altă societate sau
organizaţie, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
•

Protecţie mai putemică împotriva încălcării securităţii datelor cu caracter personal -defineşte clar ceea
înseamnă o „încălcare a securităţii datelor cu caracter personal" şi introduce obligaţia de a notifica

autoritatea de supraveghere;
•

O mai mare claritate asupra obligaţiilor operatorilor şi a responsabilităţii persoanelor împutemicite de

operatori atunci când selectează un operator;

•

Protecţia datelor cu caracter personal garantată de GDPR se aplică şi atunci când acestea părăsesc
spaţiul UE, asigurând un nivel ridicat de protecţie.

GDPR afectează în mod direct instituţiile de credit europene şi are implicaţii majore asupra celor trei arii
de bază ale domeniului bancar şi anume, organizare, procese şi sisteme. Entităţile trebuie să stabilească,

printre altele, un model ţintă de operare pentru guvemarea protecţiei datelor, cu pol.itici şi un cadru care să
includă organizarea, procesele şi rolurile / responsabilităţile, să implementeze procese pentru identificarea
domeniului de aplicare a datelor cu caracter personal sau administrarea consimţă
dezvăluirea datelor cu caracter personal stocate, corectarea datelor personale greşite

portabilitate, implementarea şi documentarea evaluărilor impactului confiden
adaptarea arhitecturii [T existente cu privire la stocarea datelor, transfomarea Şi
caracter personal.

Directiva pentru prevenirea spălării banilor (AML)

st`J`

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea

utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a

Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei

2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei („AML IV")
aintratînvigoareîniunie2015iarstatelemembreauavutobligaţiadeatranspunecompletaceastădirectivă
În legislaţia naţională până la data de 26 iunie 2017.
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Domeniile de interes abordate în principal în AML IV sunt umătoarele:
•

Abordare bazată pe riscuri -în plus, entităţile vizate sunt obligate să îşi documenteze evaluările de risc
(luând în considerare factorii de risc, inclusiv pe cei care se referă la clienţii lor, ţările sau zonele
geografice, produsele, serviciile, tranzacţiile sau canalele de livrare) şi să îşi stabilească politici,
controale şi proceduri pentru atenuarea şi gestionarea eficientă a riscurilor de finanţare a spălării
banilor/ terorismului.

•

Beneficiari reali - toate entităţile juridice incorporate în statele membre, precum şi orice fiduciar
(/r%s/ee) al oricărui trust expres guvemat de legislaţia statelor membre trebuie să obţină şi să deţină
informaţii adecvate, corecte şi actuale cu privire la beneficiarii lor reali. Aceste informaţii vor fi

păstrate într-un registru centralizat de către statul membru şi vor fi accesibile autorităţilor competente,
unităţilor de informaţii financiare şi, în contextul procesului de cunoaştere a clienţilor, „entităţilor
obligate" (cum ar fi instituţiile de credit şi instituţiile financiare: companii de asigurări şi fime de
investiţii) sau persoanelor sau organizaţiilor care pot demonstra un „interes legitim".
•

Măsuri de cunoaştere a clientelei (CDD) - dreptul automat de a aplica procedura simplificată de
cunoaştere a clientelei (SDD) atunci când entităţile obligate au de a face cu anumite categorii de clienţi

nu mai este prevăzută de AML IV. Utilizarea procedurilor SDD este încă pemisă, dar acum trebuie
justificată pe baza faptului că relaţia de afaceri sau tranzacţia prezintă un grad de risc mai mic.
•

Persoanele expuse politic (PEP) - entităţile obligate trebuie să aplice măsuri sporite de cunoaştere a
clientelei în ceea ce priveşte PEP, indiferent de ţara acestora de reşedinţă. Prin urmare, entităţile

obligate vor trebui să-şi revizuiască registrele de clienţi pentru a stabili dacă au nevoie de reclasificarea
şi aplicarea unor CDD îmbunătăţite la clienţii existenţi ca PEP-uri confom noii definiţii, precum şi de
a aplica aceste măsuri noilor clienţi.

AML IV a fost transpusă în România prin Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor

şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte nomative („Legea nr.
129/2019"), care a intrat în vigoare la 21 iulie 2019. Legea nr.129/2019 aduce clarificări mult aşteptate în

domeniul privat, atât cu privire la regulile de cunoaştere a clientelei (KYC) aplicabile, cât Şi la identificarea

beneficiarului real. împreună cu schimbări de o importanţă majoră pentru societăţi în ceea ce priveşte
obligaţia de a face publice mai multe infomaţii despre acţionariat şi structura beneficiarilor reali ai
societăţilor respective.

Printre alte modificări semnificative, valoarea tranzacţiilor în numerar care declanşează o obligaţie de
raportare a scăzut de la echivalentul în lei a 15.000 EUR la 10.000 EUR. Prin umare, entităţile care fac
obiectul Legii nr.129/2019 vor notifica Oficiului de Prevenire şi Combatere a SF

la toate operaţiunile în numerar, fie în lei sau în valută, care implică sume cel puţin

cu privire

entul în

Cu

lei a 10.000 EUR, indiferent dacă tranzacţia este efectuată printr-o singură op€

iuA©Eo

eraţie

ocazională) sau mai multe operaţiuni care par a avea legătură şi în cazul în ca

acÂŞRffiÂfac

nuSe

efectuează prin intemediul instituţiilor de credit sau financiare.

AML IV a fost modificată ulterior prin Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului
din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar
în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, precum şi de modificare a Directivelor 2009/138/CE

şi 2013/36mE („AML V"), cu temen de transpunere până 10 ianuarie 2020. La data prezentului Prospect,
România nu a implementat încă AML V, primind în februarie 2020 o notificare oficială din partea Comisiei
Europene cu privire la întârzierea transpunerii.
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Dispoziţiile AML V:

•

extinderea sferei de aplicare la platformele de monedă virtuală şi fumizorii de portofele digitale,
serviciile fiscale şi persoanele care comercializează opere de artă;

•

acordarea accesului publicului larg la informaţii privind beneficiarii reali ai societăţilor din UE;

•

crearea obligaţiei de consultare a registrului beneficiarilor reali atunci când se efectuează o procedură
de cunoaştere a clientelei;

•

obligarea statelor membre de a crea o listă a calităţilor şi funcţiilor publice la nivel naţional care se

califică drept PEP;

•

introducerea unor măsuri stricte de obţinere de informaţii corespunzătoare pentru fluxurile financiare
din ţările terţe cu nivel de risc ridicat;

•

încetarea anonimatului conturilor bancare şi de economii, precum şi a casetelor de valori şi să creeze
mecanisme de acces la nivel central la infomaţiile despre titularul conturilor bancare şi ale caselor de

valori în întreaga UE;
•

punerea la dispoziţia autorităţilor publice infomaţii despre deţinătorii de proprietăţi imobiliare;

•

praguri mai mici pentru identificarea cumpărătorilor de carduri preplătite şi pentru utilizarea monedei
electronice;

•

continuarea sporirii competenţelor unităţilor de infomaţii financiare şi facilitarea cooperării şi
schimbului de informaţii între autorităţi.

Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
terorismului
Regulamentul BNR nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

(„Regulamentul BNR AML") a fost publicat în Monitorul Oficial al României din data de 9 septembrie
2019 şi se aplică începând cu 17 ianuarie 2020: (i) instituţiilor de credit din România; (ii) instituţiilor

nebancare din România înregistrate în registrul special ţinut BNR, precum şi celor înregistrate în registrul
general şi care au fost licenţiate şi ca instituţii de plată sau instituţii de e-money; (iii) instituţiilor de plată
din România; (iv) instituţiilor e-money din România; şi (v) sucursalele din România ale instituţiilor de

credit străine, instituţiilor de plată străine şi instituţiilor de e-money străine.

Principalele obligaţii stabilite prin Regu]amentul BNR AML pentru entităţile me.nţionate mai sus includ o
evaluare a riscurilor privind spălarea banilor cu care se confruntă, pe baza unei
gii proprii'

stabilirea unei politici la nivelul organelor de management care să asigure scăde

e tin de

spălarea banilor, stabilirea şi actualizarea, cel puţin anual, a regulilor inteme d

(KYC), a documentaţiei privind standardele pentru angajarea personal
implementarea nomelor de cunoaştere a clientelei şi organizarea unei audit inde
normelor inteme, mecanismelor, sistemelor infomatice şi procedurilor de ges

doBR9B6iHtic'i
nare a risc.u`rilor de

finanţare a spălării banilor şi a terorismului.

Supravegherea sectorului bancar din România
Principala autoritate de reglementare în sectorul bancar este BNR, care este banca centrală a României.
BNR exercită activităţi de autorizare şi supraveghere prudenţială şi emite regulamente în sectorul bancar.
Obiectivele BNR sunt, de asemenea, de a asigura şi de a menţine stabilitatea preţurilor, de a defini şi de a
pune în aplicare politica monetară şi po]itica de schimb valutar.
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Instituţiile de credit din România sunt organizate ca societăţi pe acţiuni şi trebuie să fie autorizate de BNR.

În plus, este necesară aprobarea prealabilă din partea BNR în cazul fuziunilor dintre două sau mai multe
instituţii de credit. Aprobarea scrisă prealabilă a BNR este, de asemenea, obligatorie în cazul modificărilor
intervenite în cadrul instituţiilor de credit cu privire, printre altele, la: suplimentarea obiectului de activitate,
persoanele desemnate pentru a îndeplini responsabilităţi de conducere, auditorii financiari, înfiinţarea unei
subsidiare în ţări terţe sau extinderea unei reţele de subsidiare în România (dacă BNR impune limite în
acest sens unei instituţii de credit din cauza deficienţelor de gestionare a riscurilor sau a evoluţiei

necorespunzătoare a indicatorilor prudenţiali bancari în raport cu instituţia de credit). Orice modificări
referitoare, printre altele, La sediul social al unei instituţii de credit, la denumirea acesteia şi la majorarea şi,
în anumite circumstanţe, la diminuarea capitalului social trebuie aduse la cunoştinţa BNR.

Prestarea de servicii bancare în România de către instituţii de credit din UE şi SEE
lnstituţiile de credit din UE şi SEE pot presta servicii în România pe bază profesională prin înfiinţarea unei
sucursale sau prin fumizarea de servicii direct. Astfel, sucursalele române ale instituţiilor de credit stabilite

în alte state membre UE pot opera în România pe baza unei notificări transmise către BNR de către
autoritatea de supraveghere din statul membru de origine şi a înregistrării sucursalei la Registrul Comerţului
din România. Instituţiile de credit autorizate şi supravegheate într-un alt stat membru al UE sau SEE pot de
asemenea fiimiza servicii în România direct şi imediat, fără stabilirea unei prezenţe locale, pe baza unei
notificări adresate BNR de către autoritatea de supraveghere din ţara lor de origine.
BNR monitorizează confomitatea cu Legea Bancară Română şi cu regulamentele aplicabile instituţiilor de
credit din România. În acest scop, BNR desfăşoară activităţi de supraveghere prudenţială a instituţiilor de

credit, pe baza, printre altele, a rapoartelor trimise periodic de către acestea din umă. Aceste rapoarte
reflectă activităţile desfăşurate de instituţiile de credit şi respectarea de către acestea a reglementărilor în
vigoare.

Capital reglementat şi lichiditate
Măsuri adoptate de BNR în contextul pamdemiei COVID-19
În contextul pandemiei COVID-19, BNR a adoptat o serie de măsuri de atenuare destinate să abordeze mai
multe preocupări ale sectorului bancar românesc, inclusiv:
•

pemiterea băncilor să utilizeze temporar amortizoarele de capital constituit® anterior (până la o dată
care va fi comunicată ulterior), menţinând în acelaşi timp respectarea cerinţelor prevăzute de cadrul
legal pentru aceste flexibilizări;

•

permiterea băncilor să opereze temporar sub nivelul minim al indic,atorului de lic

utilizării acestor rezerve pentru a contribui la o bună ftincţionare a sectorului ba
în asigurarea de lichidităţi suficiente firmelor şi populaţiei;

•

corelarea temenelor şi condiţiilor privind cerinţele de fonduri proprii şi dator
măsurile menţionate la punctele de mai sus;

•

reducerea ratei dobânzii de politică monetară cu 0,50 puncte procentuale, de
sută începând cu data de 23 martie 2020;

•

îngustarea coridorului simetric fomat de ratele dobânzilor facilităţilor pemanente în jurul ratei
dobânzii de politică monetară la ±0,5 puncte procentuale de la ±1 punct procentual. Astfel, începând
cu23martie2020,ratadobânziipentrufacilitateadedepozitsemenţinela1,50lasută,iarratadobânzii

aferente facilităţii de creditare (Lombard) se reduce la 2,50 la sută, de la 3,50 la sută;
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•

fumizarea de lichiditate instituţiilor de credit prin intemediul operaţiunilor repo (operaţiuni reversibile

cu titluri de stat) în vederea asigurării funcţionării fluente a pieţei monetare şi a altor segmente ale
pieţei financiare;

•

cumpărarea de titluri de stat în lei de pe piaţa secundară în vederea consolidării lichidităţii structurale
din sistemul bancar care să contribuie la finanţarea în bune condiţii a economiei reale şi a sectorului
public;

•

amânarea cu 3 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, a temenului de colectare a
contribuţiilor anuale la fondul de rezoluţie bancară pentru anul 2020;

•

amânarea temenelor de raportare a unor infomaţii aferente planificării rezoluţiei, în linie cu abordarea
comunicată de Autoritatea Bancară Europeană.

BNR a indicat, de asemenea, că în fimcţie de evoluţia sectorului bancar în contextul pandemiei COVID-19,

ar putea decide reducerea ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în RON şi a celei aplicabile
pasivelor în valută ale instituţiiLor de credit.

Adecvarea capitalului
Nomele bancare din România umăresc îndeaproape legislaţia UE în materie, fără excepţii sau dispoziţii
naţionale de excludere de la aplicare.
În ceea ce priveşte cerinţele în materie de capital reglementat şi de lichiditate, începând cu 1 ianuarie 2014,

CRR a devenit direct aplicabil în România şi au intrat în vigoare măsurile naţionale de transpunere a CRD
IV.

Legislaţia română prevede un nivel minim al capitalului iniţial al instituţiilor de credit. În momentul

autorizării, băncile din România şi sucursalele loca]e ale băncilor străine trebuie să deţină un capital iniţial

de 37 milioane RON.

CRR impune instituţiilor de credit să aloce suficient capital pentru a acoperi pierderile neaşteptate şi pentm
a menţine un nivel adecvat al solvabilităţii în perioadele de criză. Ca principiu de bază, suma capitalului

necesar depinde de riscul asociat activelor unei anumite instituţii de credit. Aceasta este denumită „cerinţa

de fonduri proprii" şi este exprimată ca procent din activele ponderate la risc. Cu alte cuvinte, cu cât sunt
mai riscante activele, cu atât mai mult capital trebuie să aloce instituţia de credit.

Fondurile proprii constau în ui'mătoarele:
a)

Fondurile proprii de nivel 1 care constau în suma următoarelor:
•

Fondurile proprii de nivel 1 de baza (CET 1) constituit din instrumen

condiţiilor prevăzute la articolele 28 sau 29 din CRR, după caz), contui

rezultatul reportat, alte elemente ale rezultatului global acumulate, alte
riscuri bancare generale după aplicarea unor ajustări şi deduceri; şi
•

Fondurile proprii de nivel 1 suplimentar (AT1), care constau în ins
condiţiile prevăzute la articolul 52 alineatul (1) din CRR şi în conturi de

APROBAT

în

prime de emisiune

aferente instrumentelor menţionate la acest punct după aplicarea ajustărilor.
b)

Fondurile proprii de nivel 2, care includ instrumente de capital şi împrumuturi subordonate, în
condiţiile prevăzute la articolul 63 din CRR, conturile de prime de emisiune aferente instrumentelor

menţionate la acest punct şi unele ajustări în funcţie de metoda de calcul al valorilor expunerilor
ponderate la risc.
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Capitalul total pe care instituţiile de credit şi societăţile de investiţii sunt obligate să îl deţină trebuie să fie

egal cu cel puţin 8% din activele ponderate la risc. Cota-parte care trebuie să fie din capital de cea mai bună

calitate -fonduri proprii de nivel 1 de baza (CET 1) -trebuie să reprezinte 4,5°/o din activele ponderate la
risc (până în decembrie 2014 -între 4% şi 4,5%).

În plus, în conforinitate cu procesul de supraveghere şi evaluare („SREP"), BNR evaluează în mod continuu
profilul de risc al instituţiilor aflate sub supravegherea sa, pentru a detemina adecvarea fondurilor proprii
şi a resurselor lor de lichiditate, caracterul adecvat al gestionării acestora, strategia lor etc. În uma evaluării
SREP, BNR poate aplica anumite măsuri, cum ar fi obligarea instituţiilor să deţină capital suplimentar, să
aplice o politică specifică de constituire de provizioane sau un tratament specific al activelor în ceea ce
priveşte cerinţele de fonduri proprii, să restrângă sau să limiteze activităţile, operaţiunile sau reţeaua, să
diminueze riscul inerent în activităţile lor, să consolideze dispoziţiile, procedurile, mecanismele şi
strategiile puse în aplicare.

Cerinţele de lichiditate
Basel 111 a introdus două noi indicatoare de lichiditate: Indicatorul de Acoperire a Necesarului de Lichiditate

(„LCR") şi lndicatorul de Finanţare Stabilă Netă („NSFR"). Acestea sunt monitorizate de Autoritatea
Bancară Europeană de la începutul anului 2012 în mod trimestrial dar, începând cu anul 2013, LCR este
monitorizat lunar. LCR şi NSFR sunt rapoiiate atât la nivel individual, cât şi la nivel consolidat. Prin
impunerea limitelor indicatorului LCR, Autoritatea Bancară Europeană se asigură că o instituţie de credit

menţine un nivel adecvat de active lichide de înaltă calitate care pot fi transfomate în numerar pentru a
răspunde nevoilor sale de lichiditate pe o perioadă de 30 de zile calendaristice în condiţiile unui scenariu

de criză de lichiditate predeterminată. Limita privind indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate -

active de înaltă calitate negrevate în raport cu ieşirile nete de numerar pe o perioadă de criză de 30 de zile
-a fost introdus treptat, începând de la 60% în 2015 şi a ajuns la 100% în 2018.

NSFR pune accent pe finanţarea pe temen lung şi serveşte la definirea nivelului minim acceptabil al
finanţării stabile, pe baza caracteristicilor de lichiditate ale activelor şi activităţilor instituţiei de credit pe

un orizont de timp de un an.
Pe lângă cerinţele Autorităţii Bancare Europene, BNR impune calcularea şi monitorizarea unui indicator

lunar de lichiditate raportat către BNR în confomitate cu Regulamentul BNR nr. 25/2011 şi Ordinul BNR
nr. 22/2011. Nivelul indicatorului de lichiditate este calculat ca raport între lichiditatea efectivă (active

bilanţiere, angajamentele extrabilanţiere primate şi sume care umează să fie încasate cu privire la
derivative) şi lichiditatea necesară (pasive bilanţiere, angajamentele extrabilanţiere date Şi sume care
umează să fie încasate cu privire la derivative) pentru un set predefinit de benzi de
icatorul
este calculat şi raportat pe monede semnificative (şi anume RON, EUR) şi pe total
minimă de reglementare de 1 pentru benzile de scadenţă de mai puţin de ; l-ună, în
trei şi şase luni şi între 6 şi 12 luni.

APROBAT

`'

Efectul de levier
lndicatorul efectului de levier este o măsură prudenţială suplimentară care c(
stabilitatea
financiară prin stabilirea cerinţelor de capital pe baza unor activ6 care nu sunt ponderate la risc, astfel încât

să împiedice crearea de levier excesiv în timpul creşterilor economice şi să acţioneze ca mijloc de sprijin
pentru cerinţele de capital bazate pe modelul intem.
Confom CRR, „efectul de levier" înseamnă dimensiunea relativă a activelor unei instituţii, a obligaţiilor
extrabilanţiere şi obligaţiilor contingente de a plăti, de a fumiza o prestaţie sau de a oferi garanţii reale,
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inclusiv obligaţiile ce decurg din finanţări primite, angajamente asumate, instrumente financiare derivate
sauacordurirepo,cuexcepţiaobligaţiilorcarepotfiexecutatenumaiîntimpullichidăriiuneiinstituţii,în

raport cu fondurile proprii ale instituţiei respective.

R®poftma ţi aflhuhrefl indicatfiri]lui efectu|ui de |evier şe face în confomitate cu prevederile CRR
(inclusivreglementărilerelevantedeimplementare)şicuRegulamentulBNR5/2013.

Amortizoare de capital
Pelângăcerinţaobligatorieprivindfondurilepropriidenivel1debazăprevăzutăînCRR,toateinstituţiile

decreditsuntobligatesădeţinăanumiteamortizoaredecapitalpentruaseasiguracăacumuleazăobază
decapitalsuficientăînvremuriprosperecaresălepermităsăabsoarbăpierderileîncazdecriză.Dacăo
instituţie de credit nu se conformează acestui amortizor, va trebui să limiteze sau să oprească plăţile
dividendelor sau bonusurilor.

Amortizorul de conseivare a capitalului
lnstituţiiledecredittrebuiesădeţinăunamortizordeconservareacapitaluluipentrua-şipăstracapitalul.

Amortizorul de conservare a capitalului pentru instituţiile de credit din România a fost implementat treptat
în perioada 1 ianuarie 2016 -1 ianuarie 2019, iar începând cu 1 ianuarie 2019 acesta este la un nivel de

2,5% din expunerea totală la risc, după cum umează:
•

0,625% din expunerea totală la risc în perioada l ianuarie 2016-31 decembrie 2016;

•

1,25°/o din expunerea totală la risc în perioada l ianuarie 2017-31 decembrie 2017;

•

l,875°/o din expunerea totală la risc în perioada l ianuarie 2018-31 decembrie 2018; Şi

•

2,5% din expunereatotală larisc începând cu l ianuarie 2019;

Amortizorul anticiclic de capital
Amortizorul anticiclic de capital este un instrument prudenţial introdus de acordul Basel 111 pentru a
contracara efectele ciclului economic asupra activităţii de creditare a instituţiilor de credit. Acesta impune

unei instituţii de credit să deţină un capital suplimentar (CET 1) în perioade favorabile, când expansiunea

creditelor este putemică, astfel încât, atunci când ciclul economic se întoarce şi activitatea economică

încetineş.te sau chiar se contractă, acest amortizor poate fi eliberat pentru a pemite instituţiei de credit să
menţină creditarea la economia reală.

Amoiiizorul anticiclic de capital poate varia între 0°/o şi 2,5%, calibrat în etape de câte 0,25 puncte
procentuale sau multipli de 0,25 puncte procentuale. Începând cu 1 ianuarie 2016, amortizorul anticiclic de
capital pentru instituţiile de credit care au expuneri din împrumuturile acordate în Ro
este 0% din

expunerea totală la risc.

Amortizor pentru aLte instituţii importante din punct de vedere sistemic (0CRD IV prevede aplicarea unui amortizor pentru instituţiile de importanţă intem

rARRQ?Hst

ile de

importanţă la nivelul UE.
T+r

R (inclusive
Emitentul), trebuie să menţină la nivel individual, sub-consolidat sau consolidat, după caz, un amortizor de
Începând cu 1 ianuarie 2018, instituţiile de credit din România, identificate ca O-SIl de

capital O-SIl de la 1% până la 2°/o (amortizorul de capital O-SIl al Emitentului fiind de 2%) din expunerea
totală la risc. În conformitate cu CRD IV, autoritatea competentă poate solicita instituţiilor de credit

relevante sa menţină un amortizor O-SIl de până la 2% din expunerea totală la risc; cu toate acestea,
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conforin unei modificări legislative recente în legislaţia română care transpune CRD IV în legea naţională,

pragul de 2% a fost eliminat, ceea ce pemite BNR, în cazul în care va decide ca atare, să stabilească un
nivel mai înalt al amortizorului.

Amortizoru] de risc sistemic
Statele membre au dreptul să solicite instituţiilor de credit să deţină un amortizor de risc sistemic constituit

din CET 1. Cerinţa poate fi aplicată întregului sector financiar sau părţilor sale separate. Scopul este de a

preveni şi de a atenua riscurile sistemice sau macroprudenţiale non-ciclice pe termen lung care pot avea
consecinţe negative grave asupra economiei reale. În prezent, în România, acest amortizor se aplică doar

câtorva instituţii de credit nominalizate de BNR, care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul
BNR nr. 5/2013 şi în Ordinul BNR nr. 4/2018, oscilând între 0,1% şi 2%, în funcţie de creditele

neperfomante şi de raportul de acoperire a costurilor de risc pentru ultimele 12 luni.

Expuneri mari
Aşa-numitele „expuneri mari" sunt expunerile unei instituţii faţă de un singur client sau grup de clienţi

aflaţi în legătură, care reprezintă peste 10°/o din capitalul său eligibil (prin umare, „mari" faţă de resursele
de capital global ale unei instituţii). Potrivit CRR, o expunere mare nu poate depăşi 25°/o din capitalul
eligibil al instituţiei (sau 150 milioane EUR, oricare dintre acestea este mai mare cu privire la respectiva
instituţie). Scopul acestei limite este de a proteja instituţiile împotriva pierderilor semnificative cauzate de

neplata bruscă de către o contraparte individuală sau grup de contrapărţi aflate în legătură.

Cerinţa privind rezerve]e minime ob]igatorii („RMO")
Toate instituţiile de credit din România, inclusiv sucursalele instituţiilor de credit străine, sunt obligate să

păstreze, în conturi deschise la BNR, sume de numerar exprimate în RON sau în monedă străină cu titlu de
rezerve minime obligatorii. Cerinţele privind rezervele minime obligatorii impuse de BNR şi ratele
dobânzilor pentru depozitele constituite ca rezerve reprezintă un instrument important pentru
implementarea politicii monetare a BNR, deoarece pemite băncii centrale să influenţeze volumul
fondurilor disponibile pentru ca băncile să acorde împrumuturi şi, implicit, nivelul costurilor de împrumut.
Valoarea rezervelor minime obligatorii care trebuie păstrate de instituţiile de credit în perioada de aplicare

a rezervelor se calculează ca media soldurilor zilnice ale pasivelor denominate fie în RON fie în monedă
străină din bilanml instituţiilor de credit (cu excepţia pasivelor interbancare deţinute de instituţiile de credit
din România, a obligaţiilor faţă de BNR şi a capitalului propriu) în perioada de observare a rezervelor,

înmulţită cu rata rezervelor minime obligatorii aplicabile (evidenţiată în tabelul de mai jos la data

prezentului Prospect de Bază). Perioada de observare şi perioada de aplicare durează o
(perioada de observare durează de la data de 24 a lunii anterioare până la data de 2
perioada de aplicare durează de la data de 24 a lunii curente până la data de 23 a luni
Ratele cerinţelor privind rezervele pot fi diferite în ceea ce priveşte moneda şi sc

ccesive

n"®E
nft"ma,©'ale

elementelor incluse în baza de calcul a rezervelor (mai scurtă sau mai lungă de doi
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Rata rezervelor (%)
Baza de calcul a rezervelor

Monedă

RON

străină
Pasive cu scadenţă reziduală mai scurtă de dol anl de la siarşiLiH pei iuauei uc: uub.i vai.

Pasive cu scadenţă reziduală mai lungă

cu clauze referitoare la retragerea,

de doi ani de la sfarşitul perioadei de

rambursarea, transferul anticipat

60

68

observare

fără clauze referitoare la retragerea,

00

rambursarea, transferul anticipat

Împrumuturi nerambursabile

00

Sursa: BNR

BNR plăteşte dobânzi pentru depozitele constituite ca rezerve minime obligatorii. BNR nu plăteşte nicio
dobândăpentrusumeleplasatelaBNRînperioadadeaplicarearezervelorcaredepăşescvalorilerezervelor
minime obligatorii calculate în perioada de observare a rezervelor.

Fondul de garantare a depozitelor bancare („FGDB")
În România, instituţiile de credit care sunt autorizate de BNR să colecteze depozite au obligaţia de a

participa într-o schemă de garantare a depozitului. Fondul de garantare a depozitelor bancare este
recunoscut ca o schema statutară de garantare a depozitelor. Dacă o instituţie de credit nu este capabilă
să ramburseze un depozit, din motive direct legate de situaţia sa financiară, sau dacă face obiectul unei
proceduri de faliment, FGDB va rambursa fiecărui client al instituţiei de credit respective echivalentul în
RON a cel mult 100.000 EUR.
FGDB administrează, de asemenea, fondul de soluţionare a situaţiei băncilor neviabile şi poate opera ca
administrator special, administrator temporar, lichidator unic, lichidator numit de instanţă sau acţionar al

unei instituţii de legătură sau al unui vehicul de administrare a activelor, în confomitate cu legislaţia
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a fimelor de investiţii.

Deşi plafonul de garantare per deponent garantat per instituţie de credit se ridică la echivalentul în lei a

100.000 EUR, a fost stabilită o limită de acoperire temporară mai mare pentru mai multe categorii de
depozite ale persoanelor fizice. Aceste categorii includ depozite rezultate din:
•

tranzacţii imobiliare rezidenţiale

•

pensionarea, concedierea, invaliditatea sau decesul unui deponent

•

încasarea beneficiilor de asigurări sau a despăgubirilor pentru prejudiciile prov
unei infracţiuni sau unor erori judiciare.

Pariicipaţii deţinute în instituţii de credit
Modificările acţionariatelor instituţiilor de credit respectă Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de modificare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului şi a Directivelor
2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE şi 2006/48/CE în ceea ce priveşte nomele de procedură şi criteriile
de evaluare aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor de participaţii în sectorul financiar,
pe care România a transpus-o. Achiziţia (directă sau indirectă) a unei participaţii calificate într-o instituţie
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de credit din România (adică 10% din capitalul social sau drepturile de vot), respectiv deţinerea unei

participaţii care ar duce la creşterea participaţiei calificate cu peste 20%, 33% sau 50% din capitalul social
sau din drepturile de vot în cadrul acelei instituţii de credit sau într-o asemenea măsură încât instituţia de
credit respectivă ar deveni o subsidiară a dobânditorului, trebuie să fie aprobată de către BNR. În mod
similar, BNR trebuie notificată în prealabil de orice acţionar care intenţionează să dispună de paiiicipaţia

sa calificată sau să îşi reducă participaţia calificată într-o instituţie de credit din România, în cazul în care
ar duce la reducerea participaţiei sale în cadrul capitalului social sau a drepturilor de vot sub umiătoarele
praguri: 50%, 33% sau 20% sau la situaţia în care instituţia de credit să nu mai fie o subsidiară a acţionarului
care dispune de drepturile sale.

Potenţialul achizitor este evaluat de BNR ţinând cont de următoarele criterii cumulative: reputaţia
potenţialului achizitor; integritatea şi capacitatea sa profesională, reputaţia, cunoştinţele, abilităţile şi
experienţa persoanelor care vor fi numite administrator/directori în uma achiziţiei; soliditatea financiară a

potenţialului achizitor; capacitatea instituţiei de credit din România de a respecta regulile de adecvare a
capitalului (în special în ceea ce priveşte cerinţa că grupul din care face parte instituţia de credit să aplice o

structură care 'să pemită o supraveghere eficientă, schimb eficient de informaţii între autorităţile
competente şi împărţirea responsabilităţilor între aceste autorităţi), şi dacă există argumente rezonabile

pentru a suspecta că în legătură cu tranzacţia propusă a fost săvârşită o infracţiune legată de riscurile cu
privire la spălarea banilor şi finanţarea terorismului.
Un regim de notificare mai puţin riguros este disponibil dacă BNR deţine deja infomaţiile necesare sau le

poate obţine de la o altă autoritate de supraveghere. Dacă potenţialul achizitor este o entitate reglementată
cu sediul într-un stat care nu este membru al UE, BNR poate să coopereze cu autorităţile de reglementare
dacă sunt îndeplinite umătoarele condiţii: regimul de supraveghere din respectivul stat este considerat
similar de către BNR, nu există legi, regulamente sau măsuri administrative ale respectivului stat care ar
împiedica schimbul de informaţii iar autoritatea de reglementare din respectivul stat membru a acceptat să
încheie un contract cu BNR cu privire la schimbul de informaţii.

Drepturile de vot ale potenţialului sau actualului acţionar semnificativ sunt suspendate automat dacă acesta

nu respectă aceste cerinţe de notificare sau dacă BNR contestă tranzacţia.
Dacă nu se respectă prevederile referitoare la cerinţele de notificare (sau în cazul opoziţiei BNR faţă de
achiziţia respectivă), persoana care a achiziţionat acţiuni sau drepturi de vot care depăşesc pragurile
menţionate anterior trebuie să vândă participaţia în temen de trei luni de la data opoziţiei BNR. În cazul în

care achizitorul nu se confomează, BNR poate însărcina instituţia de credit respectivă să
în cauză şi să dispună în continuare emisiunea de acţiuni în schimbul acţiunilor a

te sau sc

capitalului social al instituţiei de credit.

Participaţii în entităţi nefinanciare
Orice participaţie calificată deţinută direct sau indirect de o instituţie de credit în
capital la alte entităţi decât instituţiile de credit nu poate depăşi 15°/o din capitalul eligibil al
credit. Valoarea totală a participatiilor calificate ale unei instituţii de credit la entităţi nefinanciare nu poate
depăşi 60% din capitalul eligibil al instituţiei de credit. În general, instituţiile de credit nu au dreptul să

deţină participaţii care acordă control asupra entităţilor nefinanciare.

Pentru a facilita realizarea operaţiunilor de reconstrucţie financiară sau de salvare a entităţilor nefinanciare
prin operaţiuni de schimb de creanţe contra participaţii la capitalul social, BNR a adoptat un regulament
care, cu condiţia îndeplinirii mai multor cerinţe prudenţiale, permite derogări de la limitările inenţionate

mai sus cu privire la participaţiile deţinute în cadrul entităţilor nefinanciare. Valoarea netă (după ajustarea
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deprecierii) a acţiunilor deţinute temporar este dedusă integral din fondurile proprii de nivel 1 ale instituţiei
de credit. Instituţiile de credit au dreptul să deţină astfel de acţiuni rezultate dintr-o operaţiune de asistenţă

financiară sau de restructurare pentru o perioadă maximă de 36 de luni (care poate fi prelungită numai o
dată la 48 de luni, pe baza unor motive justificate, de către Divizia de supraveghere a BNR).

Redresare şi rezoluţie
Rezoluţia băncilor este procesul de restructurare a unei instituţii de credit pentru a asigura continuitatea
funcţiei critice a instituţiei de credit, pentru a restabili viabilitatea acesteia, în totalitate sau partial, precum

şi pentru lichidarea părţii reziduale în cadrul unei proceduri normale de insolvenţă. BNR este autoritatea de
rezoluţie pentru sectorul bancar şi are responsabilităţi referitoare la planificarea şi desfăşurarea acţiunilor
de rezoluţie.

Pentru a asigura eficienţa acţiunilor potenţiale de rezoluţie, BNR întocmeşte planuri de rezoluţie pentru

instituţiile de credit, care includ măsuri care ar putea fi luate, dacă este cazul, în confomitate cu strategia
de rezoluţie stabilită. Planul de rezoluţie conţine, în principal, următoarele elemente: o demonstrare a

modului în care ar putea fi menţinute fimcţiile critice, identificarea impedimentelor majore legate de
evaluarea ratei de soluţionare şi măsurile de eliminare a acestora, diferite strategii de rezoluţie care ar putea
fi aplicate, modalităţile de finanţare a instmmentelor de rezoluţieg cerinţele minime privind fondurile proprii

şi pasivele eligibile, opţiunile de păstrare a accesului la serviciile de plată, estimarea duratei de timp pentru
executarea fiecărui aspect material al planului.
BNR desfăşoară acţiuni de rezoluţie numai în cazul îndeplinirii a trei condiţii cumulative:

a)
b)

instituţia de credit întâmpină sau este probabil că va întâmpina o dificultate majoră;
ţinând seama de moment şi de alte circumstanţe relevante, nu există nicio perspectivă rezonabilă ca
orice măsuri altemative din sectorul privat luate în legătură cu institutia să împiedice dificultatea
majoră a instituţiei de credit într-un interval de timp rezonabil; şi

c)

acţiunea de rezoluţie este necesară în interesul public.

Se consideră că o instituţie de credit întâmpină sau este probabil să întâmpine o dificultate majoră în una

sau mai multe dintre umătoarele situaţii:
a)

instituţia încalcă sau există elemente obiective care susţin faptul că institutia va încălca, în viitorul

apropiat, cerinţele pentru continuarea autorizaţiei într-un mod care să justifice retragerea autorizaţiei

de către BNR, inclusiv, dar fără a se limita la, motivul că instituţia a suferit sau poate să sufere pierderi

care vor epuiza toate sau o parte semnificativă din fondurile proprii;
b)

activele instituţiei de credit sunt sau există elemente obiective care susţin faptul

vor fi, în viitorul apropiat, mai mici decât pasivele acesteia;
C)

instituţia este sau există elemente obiective care susţin faptul stabilit de BNR

în viitorul apropiat, în imposibilitatea de a-şi plăti datoriile sau alte pasive în

scadente; şi/sau
d)

este necesar un sprijin financiar public extraordinar.

Acţiunile de rezoluţie, care includ instrumente de rezoluţie şi competenţe de rezoluţie, vizează îndeplinirea

oricăruia dintre umătoarele obiective:
a)

asigurarea continuităţii fimcţiilor critice;

Pagina 101 din 145

b)

evitarea unui efect negativ semnificativ asupra stabilităţii financiar, în special prin prevenirea
contagiunii, inclusiv La infrastructurile de piaţă şi prin menţinerea disciplinei de piaţă;

c)

protejarea fondurilor publice prin minimizarea dependentei de sprijinul financiar public extraordinar;

0)

Protejarea Uepuiiciiţllui iaic f4| ubic.iul D.li.iii.i d. 5c.rcmtor. ® d.po=itol6p ţ; a ;nuaat;t^iihr nflra fop
obiectul schemei de compensare în confomitate cu legislaţia pieţelor de capital; sau

e)

protejarea fondurilor clienţilor şi a activelor clienţilor.

Instrumentele de rezoluţie care pot fi utilizate individual sau în orice combinaţie sunt:

•

vânzarea activităţii;

•

instituţie punte;

•

separarea activelor (acest instrument poate fi utilizat doar împreună cu un alt instrument); şi

•

bail-in.

În cadrul BNR, funcţia de rezoluţie este separată din punct de vedere structural de funcţia de supraveghere
a instituţiei de credit (şi face parte din linii de raportare/subordonare diferite), precum şi de celelalte funcţii
şi activităţi ale băncii centrale. Funcţia de rezoluţie este organizată în cadrul departamentului de soluţionare
a crizelor bancare.

În cazul nerespectării de către o instituţie de credit a reglementărilor aplicabile, BNR poate aplica sancţiuni

care variază de la avertismente scrise la amenzi (până la 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului
anterior pentru persoane juridice sau până la echivalentul în RON a cel mult 5 milioane EUR pentru

persoane fizice, precum şi până la dublul cuantumului beneficiului rezultat din abatere, dacă este cazul).
BNR poate de asemenea să dispună interdicţia temporară de a exercita anumite funcţii în cadrul instituţiei

de credit, poate dispune încetarea abaterii, retrage aprobarea acordată persoanelor care îndeplinesc
responsabilităţi de conducere în cadrul instituţiei de credit sau chiar retrage licenţa bancară (conducând

astfel la lichidarea sa) sau poate suspenda exercitarea de către acţionarii responsabili a drepturilor de vot în
cadrul instituţiei de credit.

În cazul în care o instituţie de credit suferă o deteriorare semnificativă a indicatorilor prudenţiali şi de

performanţă financiară sau pentru a preveni o deteriorare potenţial semnificativă a acestora, BNR poate
institui anumite măsuri în legătură cu instituţia de credit respectivă şi părţile interesate ale acesteia pentru
a restabili sau a menţine soliditatea financiară a acesteia. Astfel de măsuri includ solicitarea adresată

financiar
asta sau

persoanelor care deţin o participaţie calificată în cadrul respectivei instituţii de cr
instituţia prin contribuţia la majorarea de capital social sau prin acordarea de împ

prin interzicerea distribuirii profiturilor către acţionari.

Grupul a primit aprobarea din partea BNR în vederea adoptării unor planuri

4epzBPu#Tde`
/

însemnând că în cazul declanşării procedurii de rezoluţie, fiecare entitate din Gru
fi recapitalizată utilizând instrumentele proprii şi nu prin

intemediul

in

or emise de

întreprinderea-mamă (cum ar fi în cazul unei proceduri de rezoluţie de tip SPI).

Raportare
Instituţiile de credit din România trebuie să transmită rapoarte către BNR, în mod regulat, inclusiv, dar fără
a se limita la:

•

rapoarte lunare financiare;
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•

expuneri mari (niveluri trimestriale şi semestriale individuale);

•

rata de adecvare a capitalului (niveluri trimestriale şi semestriale individuale);

•

rata lunară de acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) şi indicatorî suplimentari de lichiditate

(ALMM);
•

rata trimestrială de finanţare stabilă netă (NSFR);

•

cerinţa minimă a rezervelor obligatorii (RMO),

•

indicatorul lunar de lichiditate în confomitate cu Regulamentul BNR 25/2011 şi Ordinul BNR nr.
22/201 1 ; şi

•

situaţiile financiare auditate anuale şi datele financiare semestriale.
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PARTEA 4

UTILIZAREA FONDURILOR 0BŢINUTE
Emitentul va suporta diverse cheltuieli legate de admiterea Obligaţiunilor la tranzacţionare pe Piaţa

Reglementată administrată de BVB, incluzând, prj.nţre c7//e/e, onorarii pentru consultanţa juridică,
onorariile intermediarilor şi costurile cu auditul. Costul total estimat pentru admiterea la tranzacţionare a
Obligaţiunilor pe Piaţa Reglementată administrată de BVB este de 10.600 RON.

Fondurile nete rezultate în urma ofertei de Obligaţiuni, după plata comisioanelor, onorariilor şi a altor
cheltuieli (inclusiv a costurilor suportate în legătură cu emisiunea Obligaţiunilor), vor fi utilizate în scopul

finanţării generale a activităţii Emitentului. Cuantumul net al acestor fonduri este de 479.072.000 RON.
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PARTEA A 5 A
TERMENII ŞI CONDIŢIILE OBLIGAŢIUNILOR EMISE
Potenţialii investitori trebuie să analizeze cu atenţie infiormaţiile conţinute în Prospect şi informaţiile

încorporate prin trimitere, precum şi inf;ormaţiile identîficate în orice alt fel ca fiind relevante pentru
investiţia în Obligaţiuni (astfel cum este defiinit acest termen mai jos). Potenţialii Obligatari sunt de
asemenea încurajaţi să apeleze la consilierii lor juridici şi financiari pentru a fi mai bine consiliaţi cu
privire la circumstanţele incidente în cazul Obligaţiunilor.

Informaţiile de mai jos constituie termenii şi condiţiile aplicabile Obligaţiunilor (,, Termeni şi Condiţii"),
şi constituie singurii termeni şi condiţii care reglementează obligaţiile Emiientului în legătură cu
Obligaţiunile, indifierent de orice alte înţelegeri separate care ar putea exista între Emitent şi oricare dintre

Obligatari.

1.

DEFINIŢII

În cadrul acestor Termeni şi Condiţii, cuvintele scrise cu majusculă vor avea umiătorul înţeles:

„Adunare Generală"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 17.1 de mai jos.

„Agent de Calcul"

Agentul de Calcul iniţial în legătură cu Obligaţiunile

este EmitentuL; temenul „Agent de Calcul" include
orice succesor al Agentului de Calcul, astfel cum
aceştia ar putea fi numiţi în viitor de către Emitent.

„Agent de Plată"

Agentul de Plată iniţial în legătura cu Obligaţiunile este

Emitentul; termenul „Agent de Plată" include orice

succesor al Agentului de Plată, astfel cum acesta ar
putea fi numiţ în viitor de către Emitent.

„Agent lndependent"

înseamnă o instituţie de credit locală independentă cu
experienţă pe pieţele de capital locale, care nu este

afiliată cu grupul din care face parte Emitentul, sau, în
măsura în care o astfel de instituţie de credit locală nu
este disponibilă sau accesibilă, orice instituţie de credit

intemaţională neafiliată cu experienţă pe pieţele de
capita] locale Şi/sau pieţele de capital din UE, în fiecare

caz numită de către Emitent pe
Emitentului.

"ASF"

înseamnă Autoritatea de Suprave
România.

„Bănci de Referinţă"

înseamnă cel puţin patru (4) bănci

'ASF
reAFR"#ă
_.T

pe piaţa

interbancară din România.

„Beneficiar Eligibil"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 11.3.1 de mai

jos.
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"BNR"

Banca Naţională a României.

"BRRD"

înseamnă

Directiva

2014/59mE

a

Parlamentului

European şi a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire

a unui cadru pentru redresarea şi rezoluţia instituţiilor

de credit şi a firmelor de investiţii şi de modificare a
Directivei 82/89l/CEE a Consiliului şi a Directivelor
200l/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/cE, 2Oi i/35mE, 2012/30mE şi 2013/36mE
şi a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 şi (UE) nr.
648/2012 ale Parlamentului European
şi ale

Consiliului, astfel cum poate fi aceasta modificată sau
înlocuită la anumite intervale de timp.

"BVB„

înseamnă Bursa de Valori Bucureşti S.A., o societate
românească pe acţiuni, având sediul social în Bd. Carol
1 nr. 34-36, etaj 14, sector 2, Bucureşti;

„Caz de Întrerupere"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 12.6.2 din aceşti

Temeni şi Condiţii.

"CRD IV„

înseamnă

Directiva

2013/36/UE

a

Parlamentului

European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire

la accesul

la activitatea instituţiilor de credit şi

supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a

firmelor de investiţii, astfel cum poate fi aceasta
modificată sau înlocuită la anumite intervale de timp.

"CRR„

înseamnă Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind
cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi

societăţile de investiţii, astfel cum poate fi acesta

modificat sau înlocuit la anumite intervale de timp.

„Data Decontării"

Înseamnă data la care tranzactii
Obligaţiunile

sunt

decontate

Depozitarului Central şi care
Lucrătoare de la Data Tranzacţi

îhB-ta

ciclul de decontare T+2.

„Data Determinării Dobânzii"

înseamnă, (i) pentru prima Perioadă de Dobândă, Data
Tranzacţiei Şi (ii) pentru fiecare Peiioadă de Dobândă

subsecventă, a doua Zi Lucrătoare care precedă fiecărei
Perioade de Dobândă relevante.

„Data Emisiunii"

înseamnă a doua Zi Lucrătoare după Data Tranzacţiei,
când Obligaţiunile au fost transmise Obligatarilor,
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conform celor indicate în aceşti Temeni şi Condiţii,
i.e.19 decembrie 2019.

„Data Înregistrării"

înseainnă data la care sunt identificaţi Obligatarii care
au dreptul să primească plăţi în temeiul deţinerii

Obligaţiunilor, raportat la (i) Data Răscumpărării
Finale sau la fiecare Dată a Plăţii Dobânzii, data care

cade cu 15 Zile Lucrătoare înainte de data respectivă,

şi (ii) raportat la o Dată a Răscumpărării Anticipate, la
acea dată, în fiecare caz, cu condiţia ca, dacă acea dată
nu respectă Regulamentele BVB şi/sau Regulamentele
Depozitarului Central, aceasta să fie amânată până la
Ziua Lucrătoare imediat următoare, care respectă
Regulamentele
BVB
şi/sau
Regulamentele
Depozitarului Central.

„Data Plăţii Dobânzii"

înseamnă

fiecare

dată

în

care

Dobânda

pentru

Obligaţiuni este plătită, adică înseamnă 19 martie,19

iunie, 19 septembrie şi 19 decembrie a fiecărui an, cu
excepţia datei de 19 decembrie 2019.

"Data Plăţii„

înseamnă, în fiincţie de context, fiecare dintre Data
Plăţii Dobânzii, Data Scadenţei Finale sau data la care

plăţile ar trebui efectuate potrivit acestor Termeni şi
Condiţii ca umare a răscumpărării la Data
Răscumpărării Anticipate.

„Data Răscum părării Anticipate

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 16.2 din aceşti

Opţionale„

Temeni şi Condiţii.

„Data Răscumpărării Anticipate"

înseamnă o dată la care are

loc oricare dintre

Răscumpărarea

Scop

Anticipată

în

Fiscal

sau

Răscumpărarea Anticipată în Caz de Modificare a
Clasificării Obligaţiunilor sau
Opţionale-

„Data Scadenţei Finale"

înseamnă

19

decembrie

răscumpărării finale a Obli
care cade la zece (10)

„Data Tranzacţiei"

înseamnă

data

obligaţiunilor
sistemului

la
sunt

electronic

care

tranzacţiile

executate
BVB,

pe

aferente

prin
piaţa

intemediul
POF,

17

decembrie 2019.

„Depozitarul Central"

înseamnă

Depozitarul

Central

S.A.,

o

societate

românească pe acţiuni, având sediul social în Bd. Carol
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I nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9, Bucureşti 020922,

România.

„Directiva privind Transparenţa"

înseamnă Directiva 2004/109/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din data de 15 decembrie

2004 privind amonizarea cerinţelor de transparenţă în
legătură cu infomaţiile referitoare la emitenţii ale
căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe

o piaţă reglementată şi pentru modificarea Directivei
2001 /34/C E.

„Dobândă"

înseamnă valoarea variabilă a dobânzii plătibile de
către Emitent pentru Obligaţiuni.

"Emitent"

înseamnă Raiffeisen Bank S.A., o instituţie de credit

organizată şi existând în confomitate cu legislaţia
română, cu sediul social în Calea Floreasca, nr. 246C,
clădirea Sky Tower, etajele 2 -7,10 şi 15, Sector 1,

Bucureşti,

România,

înregistrat

la

Registrul

Comeftului sub nr. J40/44/1991, EUID ROONRC
J40/44/1991,

cod

unic

de

identificare

361820,

înregistrată în Registrul lnstituţiilor de Credit ţinut de

BNR sub numărul RB-PJR-40-009.

„Fonduri proprii de'nivel 1 de bază"

are semnificaţia atribuită în Regulamentele privind
Capitalul.

„Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar "

are semnificaţia atribuită în Regulamentele privind
Capitalul.

„Fonduri proprii de nivel 2"

are semnificaţia atribuită în Regulamentele privind
Capitalul.

„Intermediar"
„Investitor Eligibil"

înseamnă Raiffeisen Centrobank
persoană dintr-un stat mem
European care este „inves
articolului

2

litera

e)

nomlc
sensul

di

privind

Prospectul.

"ALO±

„Legea 24/2017"

'i`nseamnă Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, astfel cum

poate fi aceasta modificată sau înlocuită la anumite
intervale de timp.

„Legea Ap]icabi]ă"

înseamnă legislaţia română şi cea a Uniunii Europene
astfel

cum

este

aplicabilă

în

România

(inclusiv
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legislaţia secundară şi delegată, şi orice reglementări,

decizii sau nome ale oricărei autorităţi care au caracter

obligatoriu) în vigoare, astfel cum pot fi modificate sau
înlocuite la anumite intervale de timp.

„Legea privind Redresarea şi Rezoluţia"

înseamnă Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi
rezoluţia institutiilor de credit şi a firmelor de investiţii,

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în domeniul financiar, astfel cum poate fi
aceasta modificată sau înlocuită la anumite intervale de
timp.

„Legea Societăţilor"

înseamnă

Legea

nr.

31/1990

privind

societăţile

comerciale, republicată, astfel cum poate fi aceasta
modificată şi republicată la anumite intervale de timp.

„Modificare a Clasificării
Obligaţiunilor"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 16.1 din aceşti

Temeni şi Condiţii.

„Notificare privind Răscumpărarea
Anticipată Opţională"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 16.2 din aceşti

„Notificare privind Răscumpărarea
Anticipată"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 16.1 din aceşti

"Ob]igatar"

înseamnă o persoană sau o entitate înregistrată în

Temeni şi Condiţii.

Temeni şi Condiţii.

Registrul Obligatarilor ca deţinătoare a Obligaţiunilor.

"Ob]igaţiuni"

înseamnă

obligaţiuni

negarantate,

subordonate

şi

dematerializate, denominate în RON, având o valoare
nominală

totală

„Obligaţiune"

de

480.000.000

însemnând

oricare

RON

dintre

şi

o

aceste

Obligaţiuni.

"Oferta"

înseamnă oferta de Obligaţi
Emitent, efectuată prin inte
private, în baza excepţiilor p
din Regulamentul privind
exceptată de la obligaţia red

de către
amente
lin. (4)

s4RmBQţ.
arl_1 şl Pu

ofertă
Ll unul

prospect).

„Pagina de Referinţă"

inseamnă pagina pe care sunt afişate ratele oferite în

România pentru depozitele efectuate în RON,
desemnată drept pagina RBOR în cadrul serviciilor
Reuters (sau orice altă pagină care poate înlocui RBOR
În

cadrul

serviciilor

Reuters,

în

scopul

afişării

ROBOR).
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"Participant„

înseamnă orice entitate autorizată să deschidă conturi

de instrumente financiare la Depozitarul Central, fie în
nume propriu, fie în numele clienţilor săi.

„Perioada de Dobândă"

1Iibt;aiiiiiă F"rioada pentru eoro osta aalL`LilHin (1LiliAinl4.

determinată potrivit Secţiunii

12.5 (Perz.ocrcJe/e c7e

Dob67jcJă) din aceşti Temeni şi Condiţii.

„Proceduri"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 11.4.1 din aceşti

Temeni şi Condiţii.

„Prospect„

înseamnă prezentul Prospect, elaborat de Emitent şi
înaintat spre aprobare către ASF în vederea admiterii
obligaţiunilor la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată

administrată

de

BVB,

împreună

cu

anexele,

actualizările, comunicatele şi suplimentele la acesta.

„Rata de Referinţă Succesoare"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 12.6.2 din aceşti

Temeni şi Condiţii.

„Rata de Referinţă"

înseamnă ROBOR3M. Dacă, în afara unui Caz de
Întrerupere, ROBOR3M nu este disponibil, Rata de
Referinţă va fi stabilită de către Agentul de Calcul în
confomiitate cu prevederile secţiunii 12.6 (/^#/oc#z.recr

jicz/eJ. c7e Jîe/erj.#,/G) din aceşti Temeni şi Condiţii.

„Rata Dobânzii"

înseamnă Rata de Referinţă +3,5% pe an, pe baza

căreia se calculează Dobânda, în conformitate cu
Secţiunea 12.2 (Rc7m Dobcî77z7.j.) din aceşti Temeni şi
Condiţii.

„Registrul 0bligatarilor"

înseamnă registrul deţinătorilor de obligaţiuni ţinut în

fomă electronică de către Depozitarul Central pe baza
înţelegerilor contractuale încheiate cu Emitentul.

„Regulamente privind Capitalul"

l`nseamnă, în orice moment,
cerinţele,
i.eferitoare

standardele,
or
la adecvarea c

minimă pentru fondurile pro

iticile

ta"otiffiu

erînţa

şi pasivele= ligibile

şi/sau capacitatea de absorbţie

Or

pentru

instituţiile de credit, care sunt emise fie de (i) Banca

Nationala a Romaniei şi/sau de (ii) orice altă autoritate

naţională
află

în

sau europeană şi care, în fiecare caz, se
vigoare

în

România

şi

sunt

aplicabile

Emitentului, inclusiv, la data prezentei, CRR, CRD,
BRRD, precum şi orice acte delegate sau de punere în

aplicare a actelor adoptate de Comisia Europeană şi
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ghidurile emise de Autoritatea Bancară Europeană,
fiecare astfel cum a fost modificat din când în când, sau
orice alte acte care pot intra în vigoare în locul acestora
şi orice trimitere din aceşti Termeni şi Condiţii la
orticoLeLo

reievaJiLŢ

(1In

Ri-,gLilTiHtuiit®le

ori`'ind

Capitalul includ trimiteri la orice dispoziţii legale

aplicabile care modifică sau înlocuiesc aceste articole
la anumite intervale de timp.

„Regulamentele BVB"

înseamnă regulile şi alte regulamente în vigoare legate
de piaţa reglementată a BVB şi/sau de valorile
mobiliare sau emitenţii de valori mobiliare admise la
tranzacţionare pe această piaţă.

„Regu]amente]e Depozitarului Central"

înseamnă

regulile

şi

regulamentele,

hotărârile,

procedurile şi alte regulamente adoptate de Depozitarul
Central, care definesc modul de funcţionare al
sistemului Depozitarului Central, în special codul
Depozitarului Central.

„Regulamentu] 5/2018"

înseamnă Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de
instrumente financiare

şi

operaţiuni

de piaţă,

cu

modificările şi completările ulterioare.

„Regulamentul De]egat 2019/980"

înseamnă Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al
Comisiei

din

14

martie

2019

de

Regulamentului (UE) 2017/1129 al

completare

a

Parlamentului

European şi al Consiliului în ceea ce priveşte formatul,
conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului care
trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori
mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la

tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, astfel

cum poate fi acesta modificat la anum

ervale de

timp.

„Regulamentul privind Prospectu]"

înseamnă
Regulamentul
(U
Parlamentului European şi al
2017 privind prospectul care treb
unei oferte publice de valori mobi
de valori

mobiliare

la tranzacţionare pe o piaţă

reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE.

„Reprezentant"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 17.1 din aceşti

Temeni şi Condiţii.
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„ROB0R 3M"

înseamnă rata oferită pe o perioadă de trei luni pentm
depozitele în RON, afişată pe Pagina de Referinţă la
Data de Stabilire a Dobânzii, de la ora 11:00, ora

Bucureştiului,

"ROBOR"

înseamnă rata dobânzii oferită pentru împrumuturi
sub fomă de depozite în lei pe piaţa monetară
interbancară din România.

„Roclear"

înseamnă sistemul de compensare, decontare şi registru
pentm plăţile în RON, operat de Depozitarul Central.

„Suma pentru Acoperirea Costurilor"

înseamnă suma totală stabilită de către Obligatari şi
plătibilă acestora care include toate costurile,
cheltuielile sau pierderile suportate de către Obligatari

ca umare a unei răscumpărări, rezultând din:
(1) cu aplicarea următoarei ordini de prioritate (a)
rambursarea anticipată sau încetarea finanţărilor

contractate sau a tranzacţiilor de tip swap sau a altor
tranzacţii de acoperire (tranzacţii de tip hedging)

realizate pentru finanţarea sau pentru acoperirea
(prin tranzacţii de tip hedging) totală sau a oricărei
părţi din Obligaţiuni; sau, în măsura în care Obligatarii
nu pot efectua tranzacţiile menţionate la litera (a) din

cauza unui refuz din partea contrapartidei lor; (b)
încheierea altor tranzacţii de tip swap de compensare

(offsetting swaps) sau altor tranzacţii de acoperire
(tranzacţii de tip hedging); sau în măsura în care
Obligatarii nu pot încheia niciuna dintre tranzacţiile
menţionate la litera (b), (c) reînvestirea sumelor
rambursate Obligatarilor în legătură cu Obligaţiunile

(excluzând, pentru evitarea oricărui dubiu, orice sumă
calculată ca diferenţă între ran
aturitate al
Obligaţiunii şi randamentul
fiecare

caz, luând în considerare c
la

momentul

obligaţiunilor şi deteminate

rezonabil

şi

valente

plăţii

părării

Pbligatari'. îptr-un mod

documentate

precum şi din (2) efectuarea tranzacţiilor prin
intemediul Bursei de Valori Bucureşti, în cazul în care
Emitentul răscumpără Obligaţiunile prin utilizarea
sistemului Bursei de Valori Bucureşti.
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„Zi Lucrătoare"

înseamnă o zi, alta decât o zi de sâmbătă sau duminică

sau o zi de sărbătoare legală, în care Depozitarul

Central îşi desfăşoară activitatea comercială de o
manieră

Care

Şă

Prevazllle

îJL

aic;?li

permită

efectuarea

Tci-Liicni

gi

activităţilor

Condiţii,

ineliici`J

operaţiuni în sistemul Roclear.
2.

INTERESELE PERSOANELOR FIZICE şl JURIDICE IMPLICATE ÎN EMISIUNE
lntermediarul şi/sau unii dintre afiliaţii acestuia au fiimizat şi/sau pot fumiza în viitor diferite
servicii financiare, de investiţii, de marketing şi alte servicii către Emitent sau filialele sale,

acţionari sau administratorii acestora, în schimbul cărora au primit sau vor primi o remuneraţie.

MOTIVELE 0FERTEI ŞI UTILIZAREA FONDURILOR
Fondurile obţinute în uma Ofertei vor fi utilizate în scopuri generale de finanţare a activităţii
Emitentului.

INFORMAŢII PRIVIND OBLIGAŢIUNILE
Emisiunea unui număr de 960 de Obligaţiuni cu scadenţa în data de 19 decembrie 2029 având o

valoare nominală agregată de 480.000.000 RON a fost aprobată (i) în temeni generali prin
hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor nr.1 din data de 23 aprilie 2019 şi (ii) în
termeni specifici prin decizia Directoratului Emitentului din data de 9 decembrie 2019.

TIPUL, CLASA ŞI DATA D0BÂNDIRII DREPTURILOR ASUPRA VALORILOR
MOBILIARE OFERITE ŞI PROPUSE SPRE A FI ADMISE LA TRANZACŢI0NARE
Obligaţiunile sunt instrumente de creanţă negociabile oferite lnvestitorilor Eligibili, în funcţie de
excepţiile prevăzute la articolul 1 alineatul (4) din Regulamentul privind Prospectul.

Obligaţiunile reprezintă obligaţiuni denominate în lei cu rată variabilă în valoare de 500.000 RON

fiecare şi într-o sumă nominală totală de 480.000.000 RON şi sunt scadente la 19 decembrie 2029.
Nu vor fi emise obligaţiuni fracţionate.

Emitentul va depune o cerere pentru ca Obligaţiunile să fie admise la tranzacţionare pe piaţa

reglementată a Bursei de Valori Bucureşti la o dată care se preconizează să cadă la sau înjurul datei
de 14 mai 2020. Odată admise la tranzacţionare, Obligaţiunile vor fi cotate, tranzacţionate şi
decontate sub codurile ISIN: ROJX86UZWIR4, CFI DBVQGR şi FISN RB ROWARI BD
20291219 JR.

LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

'A§F

Obligaţiunile vor fi emise în confomitate cu legile din România, iar

rr"Gbffl)n

iile vor fi

guvemate de legile din România.
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7.

FORMA OBLIGAŢIUNILOR, EMISIUNEA ŞI TFLANSMITEREA
a)

Formc}.. Se intenţionează ca Obligaţiunile să fie emise la Data Emisiunii în fomă

dematerializată înregistrată, având o valoare nominală de 500.000 RON fiecare şi livrate
Subscriitoril0r la aceeaşi d@tă. Dreptul de proprietate asupra obligaţiunilor va fi evidenţiat

:;:.;,;-;:-ă;-ar--.r^i;În-,-et;i-s.,rîa-re:-,:;â,s-fi:,ruî:i,iîonn:?rsi!3:t.Laerletrraengsifset::l#ubljgaf,iueTiil%rra?onaltceluE
document fizic reprezentativ pentru Obligaţiuni.

b)

Erisz.% ş"cmsw.#er obligaţiunile vor fi emise şi trimise obligatarilor la Data Emisiunii.
La emisiunea lor, se va depune o cerere pentru înregistrarea Obligaţiunilor la ASF şi
înscrierealorînregistreleDepozitaruluiCentralcarevaalimenta,laopţiuneaObligatarului:

(i) contul individual al Obligataru[ui, deschis de către Obligatar sau de către un Participant
pe seama Obligatarului la Depozitarul Central; (ii) contul global deschis de un Participant
(desemnat de Obligatarul în cauză) la Depozitarul Central; sau (iii) un cont deschis în altă
modalitate de către Obligatar, direct sau indirect, la Depozitarul Central.
8.

MONEDA EMISIUNII
Obligaţiunile vor fi denominate în RON. Ulterior admiterii la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe

PiaţaReglementatoperatădeBVB,ObligaţiunilevorfitranzacţionateînRON.

CLASIFICAREA ŞI REGIMUL OBLIGAŢIUNILOR
9.1

Clasificarea obligaţiunilor
Obligaţiunile sunt instrumente de Fonduri proprii de nivel 2 ale Emitentului şi obligaţii directe,

necondiţionate şi negarantate ale Emitentului.

Sub rezerva oricăror excepţii obligatorii care ar putea fi impuse la un anumit moment în temeiul
Legii Aplicabile, rangul Obligaţiunilor este umătorul:

(a)

au acelaşi rang ®czw.pc#s74) una faţă de cealaltă, în orice moment;

(b)

au acelaşi rang ®cwi.pcz§s#) cu (i) orice instrument de Fonduri proprii de nivel 2 existent al
Emitentului şi (ii) orice alte obligaţii sau instrumente de capital ale Emitentului care se

clasifică sau sunt exprimate în rang egal cu Obligaţiunile în cazul unei lichidări sau

insolvenţe a Emitentului Şi în ce priveşte dreptul de a primi rambursarea capitalului în cazul
lichidării sau insolvenţei Emitentului;

(c)

au rang senior faţă de deţinătorii instrumentelor de Fonduri proprii de niveL l de t)ază ale
mitentului
Emitentului şi instrumentelor de Fonduri proprii de nivel 1 sup
orice alte obligaţii sau instrumente de capital ale Emitentului c

sunt exprimate drept având un rang inferior rangului Obligaţiu
sau insolvenţe a Emitentului şi în ce priveşte dreptul de a pri

ferior sau
lichidări
alului în

caz de lichidare sau insolvenţă a Emitentului; şi

(d)

au un rang inferior creanţelor prezente sau viitoare (i) ale credi
Emitentului, inclusiv creditori ai oricărei creanţe senioare negarantate fară drept de
preferinţă având un rang superior obligaţiilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la
articolul 108 alin. (2) literele (a) -(c) din BRRD, (ii) care sunt excluse de la posibilitatea

reducerii sau conversiei confom instrumentului de recapitalizare intemă (aşa cum este
definit acest termen în BRRD), în conformitate cu prevederile articolului 44 alin. (2) şi alin.
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(3)dinBRRDşi(iii)înmăsuraîncareacesteanuseîncadreazăîncategoriilemenţionate
lapunctele(i)-(ii)demaisus,Obligaţiunileauunranginferiorobligaţiilorsubordonate
aleEmitentului,alteledecâtcreanţelecreditorilorcarepotrivitclasificăriiconformlegiisau

potrivit temenilor acestora au acelaşi rang ®# poss%) sau au un rang inferior
Obligaţiunilorîncazul1ichidăriisauinsolvenţeiEmitentului.
9.2

RegimulObligaţiunilor.Posibilitateaaplicăriimăsurilorstatutarederezoluţie.
Înaintea oricărei proceduri de insolvenţă sau de lichidare a Emitentului, conform Legii privind
Redresarea şi Rezoluţia, precum şi a oricărei alte dispoziţii aplicabile din Regulamentele privind

Capitalul şi din Legea Aplicabilă, BNR şi/sau orice altă autoritate naţională sau europeană
relevantă,careacţioneazăcaautoritatederezoluţie,poateexercitaatribuţiadeareduce(inclusivla
zero) obligaţiile Emitentului în baza Obligaţiunilor, de a le converti în acţiuni sau în alte

instrumente financiare de tipul titlurilor de proprietate ale Emitentului, în fiecare caz, în totalitate
sauparţial,sausăapliceoricealtinstrumentsaumodalitatederezoluţie,inclusiv(fărăaselimita
la)amânareasautransferulobligaţiilorcătreoaltăentitate,modificareaTemenilorşiCondiţiilor
sau anularea Obligaţiunilor.
10.

DREPTURI ŞI REST"CŢII ASOCIATE
EXERCITĂRII ACESTOR DREPTURI

10.1

Crearea drepturilor

0BLIGAŢIUNILOR

şl

CONDIŢIILE

Drepturile aferente Obligaţiunilor se nasc de la Data Emisiunii. Obligaţiunile îi îndreptăţesc pe

deţinătoriilorlaplăţitrimestrialealeDobânziişivorfirăscumpăratelavaloareanominalăladata

scadenţei sau la data răscumpărării anticipate, în confomitate cu aceşti Temeni şi Condiţii.
10.2

Dobândirea drepturi]or
Obligatarii sunt persoanele înregistrate ca deţinători ai Obligaţiunilor începând de la Data
Înregistrării (i) în Registrul Obligatarilor sau (ii) în registrele inteme al unui Participant înregistrat

în Registrul Obligatarilor. În acest din umă caz, Emitentul îşi rezervă dreptul de a se baza pe
autoritatea fiecărui Participant pentru a reprezenta pe deplin (în mod direct sau indirect) Obligatarul

şi pentru a exercita vizavi de Emitent şi pe seama Obligatarului toate actele juridice (fie în numele
Obligatarului, fie în nume propriu) asociate Obligaţiunilor, ca şi când persoana respectivă ar fi
deţinătorul acestora. Cu excepţia cazului în care legile aplicabile sau o decizie a unei instanţe
comunicată Emitentului prevede altfel, Emitentul şi Agentul de Plată vor considera fiecare
Obligatar ca fiind detinătorul autorizat al Obligatiunilor din toate punctele de vedere Şi vor efectua
faţă de acel Obligatar plăţile datorate în temeiul Obligaţiunilor.

10.3

Transferul drepturilor
Transferabilitatea Obligaţiunilor şi drepturile aferente Obligaţiunilor n
cu excepţia restricţiilor generale aplicabile drepturilor creditori
restricţiilor individuale aplicabile fiecărui Obligatar (dacă există).

9_ APROBAT

Dreptul de proprietate asupra Obligaţiunilor se transferă pe baza princi

jui livrare-contrarĂ'părare
plată (adică valorile mobiliare se livrează numai dacă se achită pre
corespunzător), prin înregistrarea Obligaţiunilor în contul corespunzător al Obligatarului,
în confomitate cu reglementările Depozitarului Central şi cu legislaţia aplicabilă. Toate

costurile

aferente

transferului

Obligaţiunilor

sunt

suportate

de

către

Obligatarul

corespunzător.
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c)

d)

Obligaţiunile nu au ataşate drepturi de schimb sau drepturi de preempţiune.

Ţ[:::[nu:râanndsfiz:udaeL°u:[r[ă8t:ţ::en;:euc:::;:ăfi5::::;Setiîa:rîengîsetigaîrs:::r::`rîegca:::`[3raăncsecpaâdnedn;e:
Fj«nlo şi până la nata f]Gfldentei Finale, incluşiv.

11.
11.1

PLĂŢIÎN TEMEIUL 0BLIGAŢIUNILOR
0bligaţia de plată aEmitentului
Emitentul se obligă să plătească fiecărui Obligatar valoarea nominală a Obligaţiunilor deţinute de
respectivul Obligatar şi Dobânda aplicabilă acestor Obligaţiuni.

11.2

Dateleplăţii

11.2.1.

Toate plăţile în temeiul Obligaţiunilor se vor efectua prin intemediul Agentului de

Plată, la Datele Plăţii stabilite în aceşti Temeni şi Condiţii, în confomitate cu
prevederile din Secţiunea 1 1.4 de mai jos.

11.2.2.

Dacă data în care plata în temeiul Obligaţiunilor trebuie efectuată nu este o Zi

Lucrătoare,platavafiefectuatăînZiuaLucrătoarecareumeazăaceleizile,Obligatarii
neavânddreptuldeapretindedobândăpenalizatoaresauoricealteplăţisuplimentareîn
acest caz.
11.3

Stabilirea dreptului de a primi plăţi
11.3.1

Toate plăţile în temeiul Obligaţiunilor vor fi efectuate entităţilor înregistrate ca

Obligatari în Registrul Obligatarilor la finalul programului de lucru din Data

Înregistrării corespunzătoare („Beneficiaru] E]igibil"). Toate plăţile efectuate către
BeneficiariiEligibilivorficonsiderateafistingeriefectiveşiirevocabilealeobligaţiilor

de plată ale Emitentului şi ale Agentului de Plată faţă de Obligatari la Datele Plăţii

corespunzătoare.
11.3 .2

În scopul stabilirii Beneficiarilor Eligibili, nici Emitentul şi nici Agentul de Plată nu vor

lua în considerare niciun fel de transferuri de Obligaţiuni care au loc după Data
Înregistrării şi până la Data Plăţii corespunzătoare, iar respectivii cesionari nu vor avea

dreptul de a pretinde sau de a primi plata relevantă pentru care nu au fost înregistraţi în
mod corespunzător ca Obligatari până la Data Înregistrării menţionată anterior.
11.4

Efectuarea Plăţilor
11.4.1

Agentul de Plată va realiza toate plăţile în temeiul Obligaţiunilor în conformitate cu
legea aplicabilă, cu procedurile stabilite în contractul încheiat între

itarul Central

şi Emitent şi/sau notificate Obligatarilor de către Depozitarul
de Plată cu privire la plăţile în temeiul Obligaţiunilor („Proced
1 1.4.2

Obligaţia de a plăti orice sumă în temeiul Obligaţiunilor este co

în mod corespunzător şi la timp dacă, la data corespunzăto
corespunzătoare este transferată Beneficiarilor Eligibili confom
1 1.4.3

Emitentul şi Agentul de Plată nu au nicio obligaţie de a efectua plăţi către Beneficiarii
Eligibili decât dacă şi până la momentul la care respectivele persoane vor fi pus la
dispoziţie toate infomaţiile relevante solicitate acestora conform Procedurilor, şi nici

Emitentul, nici Agentul de Calcul sau Agentul de Plată nu sunt răspunzători pentru vreo
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întârziere la plată a oricăror sume restante cauzată de (i) omisiunea Depozitarului
Central sau a Beneficiarilor Eligibili de a transmite la timp infomaţii adecvate sau alte

documente sau infomaţii confom Procedurilor şi acestor Temeni şi Condiţii, (ii)
caracterul incomplet, incorect sau neverosimil al oricăror documente sau infomaţii sau
(iii) faptul că 'i`ntărziei.ea a tost Cauzaia Ue uli uuiii>i4iiţc îii ufuru oonti.olului Emitont`ilLii,

Agentului de Plată sau al Agentului de Calcul. În aceste cazuri, Obligatarii nu vor

dobândi dreptul la nicio plată suplimentară sau dobândă pentru întârzierea respectivei
plăţi.
11.4.4

Pentru evitarea oricărui dubiu, comisioanele plătibile către Depozitarul Central la
efectuarea de plăţi în legătură cu Obligaţiunile vor fi suportate de Emitent.

11.4.5

Toate plăţile suportate de către Emitent în temeiul Obligaţiunilor vor fi calculate şi

efectuate fără posibilitatea compensării vreunei creanţe pe care Emitentul ar putea să o
aibă împotriva unui Obligatar.

11.5

Răscumpărarea Finală
În cazul în care Obligaţiunile nu sunt răscumpărate anticipat confom acestor Temeni şi Condiţii,
valoarea nominală a acestora este datorată ca plată achitată într-o singură tranşă la respectiva Dată
a Scadenţei Finale.

12.

D0BÂNDA

i2.l

Dobânda
Obligaţiunile sunt purtătoare de dobândă calculată prin raportare la valoarea principalului lor, de la
şi incluzând Data Emisiunii şi până la şi excluzând Data Scadenţei finale, la nivelul Ratei Dobânzii,

plătibilă în RON, întotdeauna la fiecare Dată de Plată a Dobânzii.
Pentru evitarea oricărei neclarităţi, prima Dată de Plată a Dobânzii este 19 martie 2020 şi ultima
Dată de Plată a Dobânzii va fi pe 19 decembrie 2029, care este şi Data Scadenţei Finale.

i2.2

Rata Dobânzii
Obligaţiunile vor avea o Rată a Dobânzii variabilă.

12.3

Calculul dobânzii

Rata Dobânzii este egală cu Rata de Referinţă +3,5% pe an.

Rata Dobânzii va fi actualizată automat la fiecare Dată de Stabilire a
confomitate cu Rata de Referinţă aplicabilă la fiecare Dată de Stabilire

relevantă, în

Cu excepţia erorilor vădite, calcularea Dobânzii aferente Obligaţiunil

regulile

stabilite în aceşti Temeni şi Condiţii de către Agentul de Calcul va
toţi Obligatarii, iar Obligatarii nu vor avea dreptul să conteste sau să
12.4

Convenţia privind calcularea dobânzii

ie pentru

ună acestui
"NU\
Emm] "

Se va folosi convenţia de calcul a dobânzii „Actual/360" (i.e., în scopul calculării venitului din
dobândă, se va lua in considerare numărul efectiv de zile din Perioada de Dobândă relevantă, dar

un an este considerat a avea 360 (trei sute şaizeci) de zile.
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i2.5

Perioade]e de Dobândă
Dobânda va fi calculată separat pentru fiecare Perioadă de Dobândă. Perioada de Dobândă
înseamnă perioada care începe la Data Emisiunii (inclusiv) şi se încheie la prima Dată de Plată a
D0bânzii (exclusiv) şi fiecare perioadă următo@re care începe la o Dată

de piata a Dobânzii

(inclusiv) Şi Se incneie la urmaii)aica L/aia u. riuiu wi Dvbdiiii]ii (-„-1``a:`,), rAnă la q; av41u7ânr|
Data Scadenţei Finale.

Obligaţiunile vor înceta să mai fie purtătoare de dobândă de la, şi incluzând, data prevăzută pentru
răscumpărarea lor, cu excepţia cazului în care Emitentul nu efectuează răscumpărarea lor la data
respectivă. În acest caz, dobânda va continua să curgă la valoarea nominală a respectivelor
Obligaţiuni la Rata Dobânzii (atât înainte cât şi după pronunţarea hotărârii judecătoreşti relevante,
după caz) până la una din umătoarele date, în fiincţie de care dintre acestea intervine mai repede:
(i) data la care toate sumele datorate în legătură cu respectivele Obligaţiuni pâhă la acea dată sunt

primite de către sau în numele Obligatarului relevant sau (ii) data care urmează după notificarea
transmisă de către Agentul de Plată Obligatarilor în conformitate cu Secţiunea 19 (Nof%cărj.)
despre primirea tuturor sumelor datorate până la data respectivă în legătură cu toate Obligaţiunile.
În acest caz, dobânda nu va fi capitalizată şi nu va exista nicio dobândă plătibilă la dobândă.
12.6

În]ocuirea Ratei de Referinţă
12.6.1. Înlocuirea Ratei de Referinţă în alte situaţii decât intervenirea unui Caz de Întrerupere

Dacă, în afară de situaţia intervenirii unui Caz de Întrerupere, Pagina de Referinţă relevantă
nu este disponibilă sau dacă nu apare nicio cotaţie la acel moment, Agentul de Calcul

solicită fiecărei Bănci de Referinţă să fumizeze Agentului de Calcul cotaţia oferită

(exprimată ca rată procentuală anuală pentru trei (3) luni) pentru Rata de Referinţă la
aproximativ 11.00 am, ora Bucureştiului, la Data Stabilirii Dobânzii. Dacă două sau mai
multe dintre Băncile de Referinţă fumizează Agentului de Calcul astfel de cotaţii, Rata de

Referinţă pentru o astfel de Perioadă de Dobândă este reprezentată de media aritmetică
(rotunjită, dacă este necesar, până la cea mai apropiată mie a unui punct procentual, 0,0005
fiind rotunjit în sus) a unor asemenea cotaţii oferite, astfel cum este stabilită de Agentul de
Calcul.

Dacă în oricare dintre Datele de Stabilire a Dobânzii doar una dintre Băncile de Referinţă
fumizează Agentului de Calcul o cotaţie astfel cum este prevăzut în paragraful anterior,

Rata de Referinţă pentru Perioada de Dobândă relevantă va fi această rată (exprimată ca
rată procentuală anuală pentru trei (3) luni).
Dacă Rata de Referinţă nu poate fi stabilită potrivit prevede]
Calcul va stabili Rata de Referinţă pentru următoarea Perio
cotaţiei oferite pentru Rata de Referinţă afişată pe Pagina d

Agentul de
la nivelul

a zi care

precedă Data Stabilirii Dobânzii relevante în care ase-menea
infoma ulterior Obligatarii în acest sens potrivit Secţiunii
Temeni şi Condiţii.
12.6.2.ÎnlocuireaRateideReferinţăînsituaţiainterveniriiunuiCazdeÎntrerupere

Dacă Emitentul stabileşte în mod rezonabil în baza puterii sale de apreciere că (i) devine
nelegaldinperspectivaEmitentuluisauaAgentuluideCalculsăutilizezeRatadeReferinţă
sau (ii) administratorul Ratei de Referinţă încetează să calculeze şi să publice Rata de
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Referinţă în mod definitiv sau pentru o perioadă nedeteminată sau (iii) administratorul
Ratei de Referinţă devine insolvent sau o procedură de insolvenţă, faliment, restructurare

sau o procedură similară (care îl afectează pe administratorul Ratei de Referinţă) este
iniţiată de către acesta sau de către autoi.itatea sa de supraveghere sau de reglementare sau
(iv) Rata de Kelerlnţa este ln ali iiiuu iiiii t;i ui7La Dau îii..i.af]a oă r,. fun`i=®tă (f-ooam d;ntwA

cazurile menţionate de la punctul (i) până la punctul (iv) reprezentând un „Caz de
Întrerupere"), Rata de Referinţă se înlocuieşte, la fiecare Dată de Stabilire a Dobânzii

relevantă, cu o rată stabilită sau obţinută, după caz, de către Emitent („Rata de Referinţă
Succesoare") confom umătoarei proceduri:
(i)

Rata de Referinţă va fi înlocuită cu rata de referinţă succesoare şi, dacă este cazul,
cu un factor de ajustare a dobânzii sau o fracţiune sau o marjă (care se va adăuga sau
scade), stabilită prin Legea Aplicabilă sau anunţată de administratorul Ratei de

Referinţă, de BNR sau de orice altă bancă centrală competentă sau o autoritate de
reglementare sau de supraveghere ca rată succesoare a Ratei de Referinţă. Emitentul
informează ulterior Obligatarii cu privire la această Rată de Referinţă Succesoare, în
confomitate cu Secţiunea 19 (No/z/icGrj.) din aceşti Termeni şi Condiţii. Dacă, la

orice Dată de Stabilire a Dobânzii anterioară, Rata de Referinţă Succesoare a fost,
de asemenea, stabilită în confomitate cu prevederile acestui paragraf (i), Emitentul
nu va avea alte obligaţii de publicare în legătură cu Rata de Referinţă Succesoare

sau cu orice ajustări sau modificări efectuate cu privire la aceasta.
(ii)

Dacă Emitentul stabileşte (acţionând cu bună-credinţă şi într-o manieră rezonabilă
din punct de vedere comercial) că sursa ratei succesoare a Ratei de Referinţă şi, dacă
este cazul, a factorului de ajustare a dobânzii sau a fracţiunii sau a marjei, stabilită

potrivit paragrafului anterior nu este accesibilă sau nu este în concordanţă cu
substanţa economică a Ratei de Referin@, apreciată prin raportare la perioada
anterioară intervenirii Cazului de Întrerupere sau că perioada pentru stabilirea Ratei

de Referinţă Succesoare confom prevederilor de mai sus nu este suficientă, atunci
Emitentul va numi un Agent lndependent, care să stabilească (acţionând cu bunăcredinţă şi într-o manieră rezonabilă din punct de vedere comercial), potrivit puterii
sale de apreciere rezonabile şi cu nu mai puţin de cinci (5) Zile Lucrătoare înaintea
Datei de Stabilire a Dobânzii aferentă umătoarei Perioade de Dobândă, Rata de
Referinţă aplicabilă şi, dacă este cazul, factorul de ajustare a dobânzii sau fracţiunea
sau marja în concordanţă cu practica pieţei stabilită în legătură cu Rata de Referinţă
Succesoare. Ulterior, Emitentul va infoma Obligatarii în co
Secţiunea
19 (No/iJ;cGrj.) din aceşti Termeni şi Condiţii.

13.

RANDAMENTUL ANUAL PÂNĂ LA SCADENTĂ
Randamentul brut la momentul emisiunii este egal cu Rata Dobânzi
efectuată nicio răscumpărare anticipată.

14.
14.1

?_ APR

nu este

PLĂŢI NETE DE TAXE
Toate plăţile în baza obligaţiunilor vor fi efectuate în confomitate cu aceşti Temeni şi condiţii şi
cu legile fiscale şi alte legi aplicabile din România valabile şi în vigoare la momentul efectuării
plăţii.
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14.2

ToateplăţileaferentevaloriinominaleşidobânziiefectuatedecătresauînnumeleEmitentuluiîn
legăturăcuObligaţiunilesevorfacefărănicioreţineresaudeducerepentruoriceimpozite,taxe,

impunerisauspezeguvernamentaledeoricenaturăimpuse,perceputqcolectate,reţinutelasursă

sau stabilite de către România sau orice autoritate a statului român sau din România, având
competenţăfiscală,maipuţinÎncazuiÎiicar.oastf.1dcreţinerelas`tr§ăeaudedmemesteCerută
legislaţiaaplicabilă.Înacestcaz,Emitentulnuvafiobligatsăplăteascăacelesumesuplimentare

carearaveacarezultatprimireadecătreObligatariaunorsumepecarele-arfiprimitîncondiţiile
încarenuarfifostimpusănicioreţineresaudeducere.Maimult,Emitentulpoateefectuaplatafără
aaplicadeducereasaureţinereadeimpozitdescrisămaisussauaplicândodeduceresaureţinere

mai mică decât rata maximă prevăzută de legile din România, în condiţiile În care se poate aplica

oconvenţiepentruevitareadubleiimpuneriîncheiatăîntreţaraderezidenţăfiscalăaEmitentului
(România) şi ţara de rezidenţă fiscală a Obligatarului. Aplicarea unei astfel de convenţii este
condiţionată de îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legea aplicabilă şi a cerinţelor legate de

fumizarea către Agentul de Plată şi către Emitent, anterior efectuării unei plăţi, a unui certificat
valabilderezidenţăfiscalăabeneficiaruluiefectiv(i.e.Obligatar)sauunaltdocumenteliberatde
cătreoautoritatealtadecâtceafiscală,careareatribuţiiîndomeniulcertificăriirezidenţeiconform
legislaţiei inteme a acelui stat. Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul nefumizării unui certificat
valabil de rezidenţă fiscală sau a unui alt document eliberat de către o autoritate alta decât cea
fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei confom legislaţiei inteme a acelui stat
sauîncazdefumizareaacestordocumentecuîntârziere,oricedemersulteriorpentruregularizarea,
respectivrestituireaimpozituluiplătitînplus,vacădeaexclusivînsarcinaObligatarului.
14.3

Agentul de Plată nu va avea dreptul de a cere, după cum niciun Obligatar nu va avea dreptul să
pretindă, de la Emitent nicio despăgubire sau plată în legătură cu orice consecinţe fiscale pentru
Obligatari în mod individual, cu excepţia cazurilor prevăzute mai sus.

15.

RĂscuMPĂmREA oBLiGAŢiuNiLOR Şi RESTRICŢIILE APLICABILE
Obligaţiunile vor fi răscumpărate la Data Scadenţei Finale sau la Data Răscumpărării Anticipate în
confomitate cu Secţiunea 16 (jtă§c#mpă7.crrec7 4#/z.c!Z7czfă). În afară de cazul insolvenţei sau

lichidării Emitentului, Obligatarii nu au dreptul să accelereze viitoarea plată programată a
principalului Obligaţiunilor sau al Dobânzilor.

Dacă Emitentul nu plăteşte valoarea nominală a Obligaţiunilor sau valoarea Dobânzilor acumulate
în temeiul Obligaţiunilor în temen de 7 Zile Lucrătoare de la data scadenţei relevante, orice
nţă sau de
Obligatar poate, în confomitate cu legea aplicabilă, să iniţieze procei
faliment (şi, respectiv, lichidare) Împotriva Emitentului, sub rezerva
erii unei

astfel de proceduri împotriva Emitentului de către BNR, în confom

e Legii

privind Redresarea şi Rezoluţia Şi a celor din Legea nr. 85/2014 privin
şi orice altă legislaţie aplicabilă. În cazul în care insolvenţa sau falimentu

olvenţă

idarea)

Emitentului este aprobată de judecătorul sindic, atunci orice Obligatar

şi toate Dobânzile acumulate imediat scadente şi exigibile sub rezerva subordonării Obligaţiunilor,
în confomitate cu cerinţele aplicabile Fondurilor proprii de nivel 2 potrivit CRR, astfel cum sunt
stabilite în Secţiunea 9 (Clasificarea şi Regimul Obligaţiunilor) din aceşti Temeni şi Condiţii şi în

confomitate cu cerinţele din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de insolvenţă şi orice altă
legislaţie aplicabilă.
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RĂSCUMPĂRAREA ANTICIPATĂ
Răscumpărarea anticipată în Scopuri Fiscale şi în Caz de Modificare a Clasificării
Obligaţiunilor
r`hiiontm" mnvin în mod irevocabil că Emitentul poate, dar nu ai'e obliga{ia, Să răsoumpere
Obligaţiunile în totalitate, şi nu paftial, în orice moment, cu un preaviz oe cei piiţiii ]u u. 4m
notificat în conformitate cu Secţiunea 19 (jvoJ!#cărz.) din aceşti Termeni şi Condiţii („Notificarea

privindRăscumpărareaAnticipată")şioriceprevederilegaleaplicabile.
AceastăopţiuneaEmitentuluiesteaplicabilăînsituaţiaîncareunadintrecondiţiileumătoareeste
îndeplinităşi,înoricecaz,curespectareaprevederilorincluseînSecţiunea16.1.1.şi16.1.2.,după
Caz:

(A)

Răscumpărare Anticipată în scopuri Fiscale

EmitentulestesauvafiobligatsăplateascăsumesuplimentarelaumătoareaDatădePlată
a Dobânzii, ca urmare a oricăror modificări sau amendamente ale legilor sau
reglementărilor din România sau ca umare a oricăror modificări la nivelul oricărei
autorităţidinRomâniaavândatribuţiiîndomeniulfiscalsaucaumareaoricărormodificări
în aplicarea sau interpretarea oficială a unor astfel de legi sau reglementări (inclusiv ca
umare a unor hotărâri emise de o instanţă competentă). Astfel de modificări sau
amendamente au intrat în vigoare la Data Emisiunii sau ulterior, şi o astfel de obligaţie nu
poate fi evitată de Emitent prin luarea măsurilor rezonabile aflate la dispoziţia acestuia

(„Notiricarea privind Răscumpărarea Anticipată în Scop Fiscal").
(8)

Intervine o schimbare în clasificarea legală a Obligaţiunilor care ar putea determina
excluderea lor din categoria fondurilor proprii (astfel cum acest temen este definit în
RegulamenteleprivindCapitalul)saureclasificarea(astfelcumacesttemenestedefinitîn
Regulamentele privind Capitalul) ca fonduri proprii de calitate inferioară („Modificarea a
Clasificării ObLigaţiunilor") („Răscumpărare Anticipată în Caz de Modificare a
Clasificării Obligaţiunilor").

16.1.1 Răscumpărarea Anticipată a Obligaţimilor în Scopuri Fiscale şi în Caz de Modificare a

Clasifiicării Obligaţiunilor în măsura în care şi atât timp cât Obligaţiunile se califică drept
instrumente de Fonduri proprii de nivel 2
În măsura în care şi atât timp cât Obligaţiunile se califică drept instrumente de Fonduri

proprii de nivel 2 potrivit Regulamentelor privind Capitalul, Emitentul poate răscumpăra
a obţinut
Obligaţiunile în confomitate cu prevederile acestei Secţiuni
relevantă,
acordul prealabil al BNR (şi/sau oricărei alte autorităţi naţio

care poate fi desemnată ca autoritate competentă în se
Capitalul), în orice caz, dacă acest consimţământ este imp
Capitalul, pentru răscumpărarea Obligaţiunilor relevante şi cu

r privind

dAP*gdmem=
4iţia îndepli*irii oricareia

dintre umătoarele condiţii:

(i)

la momentul sau înainte de răscumpărarea obligaţiunilor, Emitentul înlocuieşte
Obligaţiunile cu instrumente de fonduri proprii de calitate egală sau mai bună, în
condiţii sustenabile ţinând cont de capacitatea Emitentului de a obtine venituri ; sau

(ii)

Emitentul a demonstrat într-un mod pe care BNR (şi/sau oricare altă autoritate
naţională sau europeană relevanta, care poate fi desemnată autoritate competentă în
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sensul Regulamentelor privind Capitalul) îl consideră satisfăcător, în orice caz, dacă
acest consimţământ este impus de Regulamentele privind Capitalul, că fondurile

proprii şi pasivele eligibile ale Emitentului, în urma acestei răscumpărări, ar depăşi
cerinţele stabilite în CRR, CRD IV şi BRRD (şi/sau orice alte Regulamente privind

Capitalul, care pot completa şi/sau modifica şi/sau intră în vigoare în locul acestora)
cu o marjă pe care BNR (şi/sau orice altă autoritate naţională sau europeană
relevantă, care poate fi desemnată autoritate competentă în sensul Regulamentelor
privind Capitalul), în orice caz, dacă acest consimţământ este impus de
Regulamentele privind Capitalul, o consideră necesară.

În plus, nomele din CRR prevăd că BNR (şi/sau orice altă autoritate naţională sau

europeană relevantă, care poate fi desemnată autoritate competentă în sensul
Regulamentelor privind Capitalul), în oricare dintre cazuri, dacă acest consimţământ este
impus de Regulamentele privind Capitalul, poate permite Emitentului să răscumpere
Obligaţiunile potrivit Secţiunii 16.1. înainte de cinci (5) ani de la Data Emisiunii, dacă:

a)

În cazu] unei Răscumpărări Anticipate în Scopuri Fiscale, există o schimbare
în regimul fiscal aplicabil Obligaţiunilor, iar Emitentul demonstrează, într-un mod

pe care BNR (şi/sau orice altă autoritate naţională sau europeană relevantă, care

poate fi desemnată autoritate competentă în sensul Regulamentelor privind
Capitalul), în oricare dintre cazuri, dacă acest consimţământ este impus de
Regulamentele privind Capitalul, îl consideră satisfăcător, că schimbarea este
semnificativă şi nu a fost previzibilă în mod rezonabil în momentul emiterii
Obligaţiunilor; sau

b) În cazu] Răscumpărării Anticipate în Caz de Modificare a C]asificării
Obligaţiunilor, dacă BNR (şi/sau orice altă autoritate naţională sau europeană

relevantă, care poate fi desemnată autoritate competentă în sensul Regulamentelor
privind Capitalul), în oricare dintre cazuri, dacă acest consimţământ este impus de
Regulamentele privind Capitalul, consideră că această schimbare este suficient de

sigură şi Emitentul demonstrează într-un mod pe care BNR (şi/sau orice altă
autoritate naţională sau europeană relevantă, care poate fi desemnată autoritate
competentă în sensul Regulamentelor privind Capitalul) îl consideră satisfăcător,
în oricare dintre cazuri, dacă acest consimţământ este impus de Regulamentele
privind Capitalul, că respectivul Caz de Modificare a Clasificării Obligaţiunilor nu
era previzibil în mod rezonabil la momentul emiterii Obl

L6.\.2 Răscumpărarea Anticipată a Obligaţiunilor în Scopuri Fiscale
Clasificării Obligaţiunilor în măsura în care acestea nu se
Fonduri proprii de nivel 2

TIcare a

ente de
?_ APROBAŢ

În măsura în care Obligaţiunile nu se califică ca instrumente de

nivel 2,

dar se califică drept pasive eligibile în scopurile prevăzute în

privind
Capitalul, Emitentul poate răscumpăra Obligaţiunile în conformitate cu prevederile acestei
Secţiuni 16.1 numai dacă a obţinut acordul prealabil al BNR (şi/sau al oricărei alte autorităţi

naţionale sau europene relevante, care poate fi desemnată ca autoritate de rezoluţie în sensul
Regulamentelor privind Capitalul), în orice caz, dacă acest consimţământ este impus de
Regulamentele privind Capitalul, pentru răscumpărarea Obligaţiunilor relevante şi cu
condiţia îndeplinirii oricăreia dintre umătoarele condiţii:

Pagina 122 din 145

(i)

la momentul sau înainte de răscumpărarea obligaţiunilor, Emitentul înlocuieşte
Obligaţiunile cu instrumente de fonduri proprii sau pasive eLigibile de calitate egală
sau mai bună, în condiţii sustenabile ţinând cont de capacitatea Emitentului de a
obţine venituri; sau

(ii)

Emitentul a demonstrat într-un mod pe care BNR (şi/sau oricare altă autoritate
naţională sau europeană relevantă, care poate fi desemnată autoritate de rezoluţie
în sensul Regulamentelor privind Capitalul) îl consideră satisfăcător, în orice caz,

dacă acest consimţământ este impus de Regulamentele privind Capitalul, că
fondurile proprii şi pasivele eligibile ale Emitentului, în uma acestei răscumpărări,
ar depăşi cerinţele pentru fondurile proprii şi pasivele eligibile stabilite în CRR,

CRD IV şi BRRD (şi/sau orice alte Regulamente privind Capitalul, care pot
completa şi/sau modifica şi/sau intră în vigoare în locul acestora) cu o marjă pe care
BNR acţionând ca autoritate de rezoluţie şi autoritate competentă pentru scopurile
Regulamentelor privind Capitalul (şi/sau orice altă autoritate naţională sau
europeană relevantă, care poate fi desemnată autoritate de rezoluţie şi/sau autoritate
competentă în sensul Regulamentelor privind Capitalul; în cazul desemnării unor
autorităţi diferite ca autoritate de rezoluţie şi ca autoritate competenta în sensul

Regulamentelor privind Capitalul, autoritatea de rezoluţie, în acest caz va acţiona

în acord cu autoritatea competentă), în oricare dintre cazuri, dacă acest
consimţământ este impus de Regulamentele privind Capitalul, o consideră
necesară; sau

(iii)

Emitentul a demonstrat într-un mod pe care BNR (şi/sau oricare altă autoritate
naţională sau europeană relevantă, care poate fi desemnată drept autoritate de
rezoluţie în sensul Regulamentelor privind Capitalul) îl consideră satisfăcător, în

oricare din cazuri, dacă acest consimţământ este impus de Regulamentele privind
Capitalul, că înlocuirea panială sau integrală a Obligaţiunilor cu instrumente de

fonduri proprii este necesară pentru a asigura respectarea cerinţelor stabilite în CRR
şi CRD IV (şi/sau orice alte Regulamente privind Capitalul, care pot completa
şi/sau modifica şi/sau intră în vigoare în locul acestor regulamente) pentru
menţinerea autorizaţiei.

Fără a aduce atingere condiţiilor de mai sus, în cazul în care, la momentul oricărei Răscumpărării
Anticipate în Scopuri Fiscale sau Răscumpărări Anticipate în Caz de M
lasificării
Obligaţiunilor, Legea AplicaLbilă în vigoare permite răscumpărarea
i după
îndeplinirea uneia sau mai multor condiţii precedente altemative sau su
tabilite
mai sus, Emitentul trebuie să respecte asemenea alte condiţii precedent

şqpRbBÂf

ondiţii

precedente suplimentare, dacă este cazul. Pentru evitarea oricărui dubiu,
e refuz al INt (şi/sau
al oricărei alte autorităţi naţionale sau europene relevante, care poate fi
competentă şi/sau de rezoluţie în sensul Regulamentelor privind Capitalul, după caz), în orice caz,
dacă acest consimţământ este impus de Regulamentele privind Capitalul, de a acorda orice

pemisiune, aprobare sau alt consimţământ necesar nu constituie în niciun caz o neîndeplinire a
obligaţiilor confom acestor Temeni şi Condiţii.

Notificarea privind Răscumpărarea Anticipată va indica în detaliu procedura răscumpărării.
Aceasta procedură va menţiona data la care Obligaţiunile vor fi răscumpărate („Data
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RăscumpărăriiAnticipate"),înconcordanţăculegileşiregulamenteleaplicabiletranzacţiilorcu
obligaţiuni.

În cazul răscumpărării anticipate potrivit acestei Secţiuni 16.1 din aceşti Temeni şi Condiţii,
Obliga{iunileVorfirăscumpăratolavalo@re@lornominaiă,piusDobândă.

DacăDataRăscumpărăriiAnticipateCadelntr-00ataCarciiut:bi.ui7aiaaria+iipvt,âmEibdobâ.`d.

se calculează şi este răscumpărată pe baza numărului real de zile (dar în orice caz, aplicând
convenţiadecalculadobânziiprevăzutăînSecţiunea12.4dinaceştiTemenişiCondiţii)dinacea
perioadă de la şi inclusiv Data Plăţii Dobânzii precedente sau Data Emisiunii (dacF nu există o
astfel de Dată a Plăţii Dobânzii precedentă) şi până la, dar excluzând ultima zi a perioadei
respective.
16.2

RăscumpărareaanticipatălaopţiuneaEmitentului,dupăapi.obareaprealabilădecătreBNR
ObligatariiconvinînmodirevocabilcăEmitentulpoate,darnuareobligaţia,cuunpreavizdecel

puţin30dezilenotificatînconfomitatecuSecţiunea19(jvo/j#cdrz.)dinaceştiTemenişiCondiţii
şicurespectareaoricărorcerinţeaplicabileconformRegulamentelorprivindCapitalulsauimpuse

de către BNR („Notificarea privind Răscumpărarea Anticipată Opţională") să răscumpere
ObLigaţiunile în totalitate, şi nu parţial:

(A)

După expirarea unui temen de 5 ani de la Data Emisiuni, în data de l9 decembrie 2024,
Obligaţiunile vor fi răscumpărate la valoarea lor nominală, plus Dobândă. Emitentul va
plăti Dobânda acumulată asupra valorii nominale până la şi excluzând data răscumpărării
anticipate (adică, 19 decembrie 2024), astfel cum este indicată în „Notificarea pi.ivind

Răscumpărarea Anticipată Opţională". În măsura în care Emitentul nu intenţionează să
îşi exercite opţiunea în confomitate cu prevederile acestei Secţiuni 16.2 (A), va transmite
onotificareînacestsensObligatarilor,cucelpuţin30dezileînainteadateide19decembrie
2024.

(8)

În orice moment după data de l9 decembrie 2024, Obligaţiunile vor fi răscumpărate la
valoarea lor nominală plus Dobânda, plus Suma pentru Acoperirea Costurilor. Dacă Data
Răscumpărării Anticipate Opţionale cade într-o dată care nu este o Dată a Plăţii Dobânzii,

dobânda se calculează şi este plătită pe baza numărului efectiv de zile (dar în orice caz,
aplicând convenţia de calcul a dobânzii prevăzută în Secţiunea 12.4 din aceşti Temeni şi
Condiţii) din acea perioadă de la şi inclusiv Data Plăţii Dobânzii precedente sau Data
Emisiunii (dacă nu există o astfel de Dată a Plăţii Dobânzii precedentă) şi până la şi
excluzând ultima zi a perioadei respective.

Notificarea privind Răscumpărarea Anticipată va indica în detaliu

cedura r

Aceasta procedură va menţiona data la care Obligaţiunile vor

Răscumpărării Anticipate Opţionale"), în confomitate cu legile

mpărării.

(„Data
plicabile

tranzacţionării obligaţiunilor.

\6.2.\

Răscumpărarea Anticipată Opţională la Opţiunea Emitentului în

atât timp cât

Obligaţiunile se califică drept instrumente de Fonduri proprii de nivel 2
Emitentul poate răscumpăra Obligaţiunile în confomitate cu prevederile acestei Secţiuni
16.2 numai dacă a obţinut acordul prealabil al BNR (şi/sau oricărei alte autorităţi naţionale
sau europene relevante, care poate fi desemnată ca autoritate competentă în sensul
Regulamentelor privind Capitalul), în orice caz, dacă acest consimţământ este impus de
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Regulamentele privind Capitalul, pentru răscumpărarea Obligaţiunilor relevante şi cu
condiţia îndeplinirii oricăreia dintre următoarele condiţii:

(i)

la momentul sau înainte de răscumpărarea Obligaţiunilor, Emitentul înlocuieşte
Obligaţiunile cu instrumente de fonduri proprii de calitate egală sau mai bună, în condiţii
sustenabile ţinând cont de capacitatea Emitentului de a obţine venituri; sau

(ii)

Emitentul a demonstrat într-un mod pe care BNR (şi/sau oricare altă autoritate naţională
sau europeană relevantă, care poate fi desemnată autoritate competentă în sensul
Regulamentelor privind Capitalul) îl consideră satisfăcător, în orice caz, dacă acest
consimţământ este impus de Regulamentele privind Capitalul, că fondurile proprii şi
pasivele eligibile ale Emitentului, în uma acestei răscumpărări, depăşesc cerinţele stabilite
în CRR, CRD IV şi BRRD (şi/sau orice alte Regulamente privind Capitalul, care pot
completa şi/sau modifica şi/sau intră în vigoare în locul acestora) cu o marjă pe care BNR

(şi/sau orice altă autoritate naţională sau europeană relevantă, care poate fi desemnată
autoritate competentă în sensul Regulamentelor privind Capitalul), în orice caz, dacă acest
consimţământ este impus de Regulamentele privind Capitalul, o consideră necesară.

16.2.2 Răscumpărarea Anticipată Opţională a Obligaţiunilor la Opţiunea Emitentului ^in măsura
în care Obligaţiunile nu se califică ca instrumente de Fonduri proprii de nivel 2
În măsura în care Obligaţiunile nu se califică ca instrumente de Fonduri proprii de nivel 2,

dar se califică drept pasive eligibile în scopurile prevăzute în Regulamentele privind
Capitalul, Emitentul poate răscumpăra Obligaţiunile în conformitate cu prevederile acestei
Secţiuni 16.2 din aceşti Temeni si Condiţii numai dacă a obţinut acordul prealabil al BNR

(şi/sau al oricărei alte autorităţi naţionale sau europene relevante, care poate fi desemnată
ca autoritate de rezoluţie în sensul Regulamentelor privind Capitalul), în orice caz, dacă
acest consimţământ este impus de Regulamentele privind Capitalul, pentru răscumpărarea
Obligaţiunilor relevante şi cu condiţia îndeplinirii oricăreia dintre următoarele condiţii:

(i)

la momentul sau înainte de răscumpărarea obligaţiunilor, Emitentul înlocuieşte
Obligaţiunile cu instrumente de fonduri proprii sau pasive eligibile de calitate egală
sau mai bună, în condiţii sustenabile ţinând cont de capacitatea Emitentului de a
obţine venituri; sau

(ii)

Emitentul a demonstrat într-un mod pe care BNR (şi/sau oricare altă autoritate
naţională sau europeană relevantă, care poate fi desemnată autorit
în sensul Regulamentelor privind Capitalul) îl consideră satisfă
dacă acest consimţământ este impus de Regulamentele ]
fondurile proprii şi pasivele eligibile ale Emitentului, în uma
ar depăşi cerinţele stabilite în CRR, CRD IV şi BRRD

ffgffl!,e!

Regulamente privind Capitalul, care pot completa şi/sau modi

vigoare în locul acestora) cu o marjă pe care BNR, acţionând

ca autoritate de

rezoluţie şi autoritate competentă în scopul Regulamentelor privind Capitalul

(şi/sau orice altă autoritate naţională sau europeană relevantă, care poate fi
desemnată autoritate de rezoluţie şi/sau autoritate competentă în sensul
Regulamentelor privind Capitalul; în cazul desemnării unor autorităţi diferite ca

autoritatederezoluţieşicaautoritatecompetentăînsensulRegulamentelorprivind

Capitalul, autoritatea de rezoluţie, în acest caz va acţiona în acord cu autoritatea
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competentă), în oricare din cazuri, dacă acest consimţământ este impus de
Regulamentele privind Capitalul, o considera necesară; sau

(iii)

Emitentul a demonstrat într-un mod pe care BNR (şi/sau oricare altă autoritate
naţională Sau europeană relevantă, care poate fi desemnată drept autoritate de
rezoluţle ln Sensul Regulaiiicmi.lur pi-i`-ind Capitcilul) îl congideră ea+;erac..ătnr, în

orice caz, dacă acest consimţământ este impus de Regulamentele privind Capitalul,
că înlocuirea parţială sau integrală a Obligaţiunilor cu instrumente de fonduri
proprii şi pasive eligibile este necesară pentru a asigura respectarea cerinţelor
stabilite în CRR Şi CRD IV (şi/sau orice alte Regulamente privind Capitalul, care

pot completa şi/sau modifica şi/sau intră în vigoare în locul acestor regulamente)
pentru menţinerea autorizaţiei.

Fără a aduce atingere condiţiilor de mai sus, în cazul în care, la momentul răscumpărării
anticipate a Obligaţiunilor la opţiunea Emitentului confom prevederilor Secţiunii 16.2. din

aceşti Temeni si Condiţii, Legea Aplicabilă în vigoare la acea dată pemite răscumpărarea
anticipată numai după îndeplinirea uneia sau mai multor condiţii precedente altemative sau
suplimentare la cele stabilite mai sus, Emitentul trebuie să respecte asemenea alte condiţii

precedente şi/sau, după caz, condiţii precedente suplimentare, dacă este cazul. Pentru
evitarea oricărui dubiu, orice refuz al BNR (şi/sau al oricărei alte autorităţi naţionale sau

europene relevante, care poate fi desemnată ca autoritate competentă şi/sau de rezoluţie în
sensul Regulamentelor privind Capitalul, după caz), în orice caz, dacă acest consimţământ
este impus de Regulamentele privind Capitalul, de a acorda orice permisiune, aprobare sau
alt consimţământ necesar nu constituie în niciun caz o neîndeplinire a obligaţiilor confom
acestor Termeni şi Condiţii.

17.

REPREZENTAREA OBLIGATARILOR
Obligatarii se pot întruni în cadrul adunărilor generale ale Obligatarilor (o „Adunare Generală")
în scopul de a hotărî cu privire la interesele lor.
Organizarea şi atribuţiile Adunării Generale vor fi guvemate de dispoziţiile Legii Societăţilor, ale
Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului nr. 5/2018. Modificarea sau înlocuirea unor astfel de

prevederi legale poate duce la modificări ale organizării şi ale atribuţiilor Adunării Generale.

17.1.

Convocarea Adunării Generale
Adunarea Generală poate fi convocată la cererea unuia sau a mai multor Obligatari reprezentând
_1____ _ _-.-_ .-.. l-r,
cel puţin o pătrime din valoarea nominală a Obligaţiunilor emise şi rămase în circulaţie,
sau după
numirea reprezentanţilor Obligatarilor („Reprezentanţii"), la cererea ReF
1,.

Convocatorul Adunării Generale va fi (i) publicat în Monitorul Oficial
circulaţie din Bucureşti sau (ii) transmis prin scrisoare recomandată 0
adresele din Registrul Obligatarilor, precum şi, în fiecare caz, pe websi
website-ul BVB, 1a \`'|\```J.b\.'b.ro dupa admiterea la tranzactionare a

fEffi"l

Reglementată operată de BVB . C6nvocatorul Adunării Generale va fi

zileînaintededatalacareesteprogramatăAdunareaGenerală.Convocatorulvaindicaatât`datade
referinţă,1ocaţia şi data Adunării Generale, cât şi ordinea de zi. De asemenea, convocatorul poate

include data şi ora celei de a doua Adunări Generale, în cazul în care prima nu poate fi întrunită în
mod valabil.
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Unul sau mai mulţi Obligatari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5°/o din valoarea

nominalăaObligaţiuniloremiseşiaflateîncirculaţie,audreptuldeaadăugapunctenoipeordinea
de zi a Adunării Generale, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului. Ordinea de zi
revizuitătrebuiepublicatăînconfomitatecuprevederilelegaledeconvocareaAdunăriiGenerale,
cu cel puţin 10 zile înainte de data Adunării Generale

Obligatariivorputeafireprezentaţiprinmandatari,alţiidecâtadministratorii,directorii,membrii
Directoratului,auditoriisaufuncţionariiEmitentului,dupăcaz.Procurilevorfidepuseînoriginal

cu cel puţin 48 de ore înainte de adunare sau în orice alt temen prevăzut în actul constitutiv al
Emitentului la momentul relevant. Omisiunea de a depune aceste procuri în original în termenul
alocat va avea drept consecinţă pierderea dreptului de vot al Obligatarului în acea Adunare
Generală.

Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis.

17.2.

Reprezentantmeprezentanţi
AdunareaGeneralăpoatenumiunReprezentantalObligatarilorşiunulsaumaimulţiReprezentanţi
supleanţi.

Reprezentantulşireprezentantul/reprezentanţiisupleant/supleanţinupotfiimplicaţiînconducerea
Emitentului.

FuncţiadeReprezentantpoateficonferităoricăreipersoane,indiferentdenaţionalitateaacesteia.

Încazdeincompatibilitate,demisiesaurevocareaunuiReprezentant,vafialesîncadrulAdunării

Generale un reprezentant înlocuitor, cu excepţia cazului în care există un Reprezentant supleant
care îşi va asuma rolul de Reprezentant.

Toate părţile interesate vor avea oricând dreptul de a obţine infomaţii privind numele Şi adresa
Reprezentantului/Reprezentanţilor la sediul social al Emitentului.

17.3.

Atribuţiile Reprezentantului/Reprezentanţilor
Reprezentantul/Reprezentanţii va/vor avea dreptul de a reprezenta Obligatarii în raporturile cu
Emitentul şi în faţa instanţelor de judecată. Reprezentantul/ Reprezentanţii mai poate/pot fi

însărcinat/însărcinaţi de către Adunarea Generală, de asemenea, cu efectuarea acţiunilor de
supraveghere şi protejarea intereselor comune ale Obligatarilor.

17.4.

Atribuţiile Adunării Generale
Adunarea Generală are puterea de a delibera în ceea ce priveşte

uneratiei

ocuirea

Reprezentantului şi a Reprezentanţilor supleanţi, precum şi cu privire

acestora şi, de asemenea, poate să hotărască cu privire la orice altă c
drepturile comune, acţiunile şi beneficiile corespunzătoare obligaţiunilo
inclusiv autorizarea Reprezentantului să acţioneze în justiţie în calitate de

"PffiBfflu

lamant sau P

Adunarea Generală are umătoarele competenţe:
(i)

să îndeplinească toate acţiunile de supraveghere şi acţiunile pentru protejarea intereselor
comune ale Obligatarilor sau să împutemicească un reprezentant pentru îndeplinirea acestor
acţiuni;
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(ii)

să creeze un fond care poate fi finanţat din sumele reprezentând dobânda la care obligatarii
au dreptul, în scopul de a acoperi cheltuielile legate de protejarea drepturilor lor, precum şi
să stabilească regulile de administrare a unui astfel de fond;

(iii)

să se opună oricărei modificări aduse actului constitutiv al Emitentului sau temenilor şi
condiţiilor Obligaţiunilor care pot afecta drepturile Obligatarilor; şi

(iv)

să se pronunţe asupra emisiunii de noi obligaţiuni de către Emitent.

Adunările Generale pot adopta hotărâri valabile privind desemnarea Reprezentantului şi a
Reprezentanţilor supleanţi şi în raport cu punctele (i) şi (ii) de mai sus, numai cu o majoritate care
reprezintă cel puţin o treime din valoarea nominală a Obligaţiunilor emise şi aflate în circulaţie

reprezentate în Adunarea Generală. În orice alt caz, Adunarea Generală poate adopta o hotărâre
valabilă în prezenţa Obligatarilor reprezentând cel puţin două treimi din valoarea nominală a
Obligaţiunilor emise şi aflate în circulaţie şi cu o majoritate de cel puţin patru cincimi din valoarea

nominală a Obligaţiunilor emise şi aflate în circulaţie reprezentate în cadrul Adunării Generale.

Dreptul fiecămi Obligatar de a participa în cadrul Adunărilor Generale va fi evidenţiat prin
înscrierea în registrul titularului contului respectiv a denumirii acelui Obligatar la data de referinţă
menţionată în convocatorul Adunării Generale.
Deciziile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi Obligatarii, inclusiv pentru cei care nu au

participat la vot sau la astfel de adunări.

17.5.

Informarea obligatarilor
La convocarea Adunării Generale, fiecare Obligatar sau reprezentant al acestuia va avea dreptul de
a consulta sau de a face o copie a textului hotărârilor care vor fi propuse şi a rapoartelor (dacă este
cazul) care vor fi prezentate în cadrul adunării, care vor fi puse la dispoziţie spre a fi consultate la
sediul social al Emitentului şi în orice alt loc menţionat în convocator.

17.6.

Cheltuieli

Emitentul va plăti toate cheltuielile ocazionate de convocarea şi desfăşurarea adunărilor şi în
general toate cheltuielile administrative ocazionate de Adunările Generale ale Obligatarilor, fiind
în mod expres stabilit că nu pot fi imputate cheltuieli în raport cu dobânzile plătibile pentru
Obligaţiuni.

17.7.

Notificarea hotărârilor
Emitentului i se vor aduce la cunoştinţă hotărârile Adunărilor Generale î

ziledelaadoptareaacestora.Înconsecinţă,Emitentulvarespectatoate

cel mult trei
aţiile de

rtare care

îi revin în virtutea legislaţiei aplicabile în legătură cu astfel de hotărâr

Hotărârile Adunărilor Generale vor fi opozabile Emitentului, care v
măsura în care acestea sunt considerate obligatorii în conformitate cu
sau în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

sPGJmBÂEte.L
şi Condiţii

AGENTUL DE CALCUL ŞI AGENTUL DE PLATĂ
În chestiuni legate de Obligaţiuni, Agentul de Calcul şi Agentul de Plată (dacă este diferit de
Emitent)nuauniciorăspunderefaţădeObligatariînceeacepriveşteplăţileînbazaObligaţiunilor
şi/sauoricealteobligaţiialeEmitentuluiînbazaObligaţiunilorşi/sauoricealteaspecteînbazasau
în legătură cu Obligaţiunile.
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18.2

În plus, Agentul de Calcul şi Agentul de Plată (dacă este diferit de Emitent), separat sau împreună,
acţionând în aceste calităţi:

18.2.1

nu sunt responsabili de caracterul corect, complet şi just al declaraţiilor şi garanţiilor

Emitentului în legătură cu Obligaţiunile, cu excepţia cazului in care Agentul de Calcul sau

Agentul de Plată sunt aceeaşi entitate ca Emitentul;
18.2.2

nu fumizează Obligatarilor servicii de consultanţă în legătură cu Obligaţiunile, şi nici în

legătură cu aspecte juridice, fiscale şi contabile legate de Obligaţiuni;
18.2.3

nu fac nicio recomandare cu privire la cumpărarea de Obligaţiuni, nici nu au obligaţia de a

evalua sau monitoriza situaţia juridică şi/sau financiară a Emitentului şi/sau riscurile

asociate cumpărării de Obligaţiuni; dacă fac o astfel de evaluare în propriul lor scop, nu au
obligaţia de a împărtăşi rezultatele cu Obligatarii; şi

18.2.4 pot cumpăra Obligaţiuni în nume propriu (în măsura în care nu sunt aceeaşi persoană ca
Emitentul).

18.3

Prin prisma serviciilor fumizate de aceştia, fiecare dintre Agentul de Calcul şi Agentul de Plată
poate avea sau dobândi acces la informaţii privind Emitentul şi capacitatea sa de a-şi îndeplini
obligaţiile care rezultă din Obligaţiuni, fără a avea însă dreptul de a le împărtăşi cu Obligatarii.
Fiecare dintre Agentul de Calcul şi Agentul de Plată, precum şi orice afiliat al acestora poate, la

diferite intervale de timp, să fumizeze alte servicii Emitentului, să ofere consultanţă Emitentului

sau să coopereze cu Emitentul în orice alt scop sau în orice altă formă, fără a avea obligaţia de a
divulga acest lucru Obligatarilor.

18.4

Dobânda aplicabilă datorată Obligatarilor în legătură cu Obligaţiunile în confomitate cu aceşti
Temeni şi Condiţii se va calcula, iar determinarea Ratei variabile a Dobânzii (dacă este cazul) se
va face de către Agentul de Calcul. Agentul de Calcul nu este răspunzător pentru prejudiciul suferit

de către Obligatar în ceea ce priveşte calcularea greşită a Dobânzii sau a Ratei variabile a Dobânzii
(dacă este cazul), inclusiv din cauza inexactităţii datelor primite de la Băncile de Referinţă, cu
excepţia cazului în care o eroare este datorată exclusiv unui conduite intenţionate sau unei
neglijenţe grave a Agentului de Calcul.

18.5

Emitentul poate numi un alt agent de calcul şi, respectiv un alt agent de plată, ori un agent de calcul
suplimentar şi, respectiv, un agent de plată suplimentar, în conformitate cu înţelegerile contractuale
încheiate cu Agentul de Calcul şi, respectiv, cu Agentul de Plată. Orice astfel de modificare va fi
notificată Obl igatari lor.

18.6

Emitentul nu poate dispune de fondurile plătite de Emitent în contul de

pentru a fi utilizate pentru efectuarea plăţilor în legătură cu Obligaţiu
deţinute de Agentul de Plată; Agentul de Plată trebuie să le folosească

1 de Plată

nu sunt

area de

plăţi către Obligatari în conformitate cu aceşti Temeni şi Condiţii.
18.7

Copii ale contractelor prin care agentul(agenţii) de calcul şi agentul(agi

nt numiţi în

respectivele lor calităţi în legătură cu Obligaţiunile vor fi disponibile pentru a fi verificate de către

Obligatari la respectivele adrese ale Agentului de Plată şi, respectiv, ale Agentului de Calcul,

menţionate în prezentul sau altfel notificate Obligatarilor confom Secţiunii 19 de maijos, în timpul

orelor nomale de lucru.
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19.

NOTIFICĂm

19.1

0rice notificare transmisă Obligatarilor va fi publicată pe website-ul Emitentului şi, ulterior

admiterii la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe Piaţa Reglementată operată de BVB, pe website-ul
BVB www.bvb.ro. În cazul în care o lege sau un regulament sau aceşti Temeni şi Condiţii impun

publicareaacesteiaprinaltemijloace,notificareavafipublicatăşiprinacelealtemijloace.Dacăo
notificare este publicată prin mai multe mijloace, data publicării respectivei notificări va fi
considerată a fi data primei sale publicări. Data publicării este de asemenea considerată a fi data la
care notificarea a fost livrată Obligatarilor. Notificările vor fi publicate în limba engleză (cu
excepţia cazului în care limba română este ceruta de lege).

19.2

0rice notificare de la obligatari către Emitent (în calitate de Emitent, Agent de plată şi Agent de
Calcul)vaficonsideratăefectivădacăestetransmisăprinscrisoarerecomandatăsaucurierşilivrată
la adresa menţionată mai jos, sau la o altă adresă notificată Obligatarilor:

Raiffeisen Bank S.A.
Calea Floreasca, nr. 246C
Clădirea Sky Tower, etajele 2-7,10 şi 15
014476, Bucureşti, sectorul 1

România.
19.3

Orice notificare de la Obligatari către lntemediar va fi considerată efectivă dacă este transmisă
prin scrisoare recomandată sau curier şi livrată la adresa menţionată mai jos, sau la o altă adresă
notificată Obligatarilor:
Raiffeisen Centrobank A.G.

Tegetthoffstrasse nr. 1
1015 Viena

Austria
19.4

Dacă o notificare este livrată (sau publicată de Emitent) după ora l7.00 într-o zi Lucrătoare sau
într-o zi care nu este o Zi Lucrătoare, aceasta va fi considerată a fi livrată în prima Zi Lucrătoare
care umiează după data la care respectiva notificare a fost efectiv livrată (sau publicată).

20.

ANGAJAMENTE DE INFORMARE
Începând cu data listării Obligaţiunilor sau data de 31 mai 2020 (în fi

intre acestea

intervine prima), atât timp cât Obligaţiunile sunt în circulaţie, Emite

obligaţii

continue de transparenţă şi divulgare, astfel cum sunt prevăzut
(cunoscută şi sub denumirea de Directiva privind Transparenţa,
Directiva 2010/73/UE), astfel cum a fost aceasta pusă în aplicare în 1

dificată de
ă prin Legea

24/2017 şi prin Regulamentul 5/2018, inclusiv, (dar fără a se limita la):

20.1 publicarea unui raport anual, incluzând situaţiiLe financiare anuale ale Emitentului, împreună

cu raportul Directoratului declaraţia persoanelor responsabile, precum şi raportul auditorilor

independenţi, în temen de patru luni de la încheierea fiecărui an fiscal; şi
20.2 publicarea unui raport semestrial, incluzând raportarea contabilă semestrială a Emitentului,

împreună cu raportul Directoratului. declaraţia persoanelor responsabile, precum şi raportul
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auditorilor independenţi, în măsura în care conturile au fost auditate, în termen de trei luni de ]a
încheierea primelor şase luni ale fiecărui an fiscal.

21.

ANGAJAMENTUL EMITENTULUI DE A LISTA OBLIGAŢIUNILE
Emitentul se angajează să pregătească Prospectul în confomitate cu prevederile Regulamentului
privind Prospectul şi cu dispoziţiile articolelor s şi ale articolului 16 din Regulamentril Delegat
2019/980. Emitentul va depune prospectul la ASF, în vederea admiterii la tranzacţionare a

Obligaţiunilor pe Piaţa Reglementată, operată de BVB până la 31 mai 2020.

22.

PRESCRIPŢIA EXTINCTIVĂ
Drepturile aferente Obligaţiunilor fac obiectul unui temen de prescripţie extinctivă de trei ani de
la data respectiva a scadenţei acestora.

23.

EMISIUNI SUPLIMENTARE
Emitentul poate crea şi emite, la anumite intervale de timp, fără consimţământul Obligatarilor şi

conform prevederilor acestor Temeni şi Condiţii, obligaţiuni suplimentare având aceiaşi temieni
şi condiţii precum celi ai Obligaţiunilor, în toate aspectele, pentru a foma o serie unică de
Obligaţiuni.

24.

MODIFICĂRI
Aceşti Temeni şi Condiţii pot fi modificaţi în orice mod care nu afectează în mod negativ interesele
Obligatarilor, fără consimţământul Obligatarilor cu scopul de a rectifica erori evidente, precum şi
cu scopul de a alinia, în primele şase (6) luni de la data emiterii, prevederile acestora cu cerinţele
emise de BNR şi/sau ASF de natură tehnică şi/sau nesubstanţială, în vederea recunoaşterii
Obligaţiunilor după Data Emisiunii ca fiind Fonduri proprii de nivel 2 şi/sau pentru aprobarea
Prospectului în vederea admiterii la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe BVB.

Pentru evitarea oricărui dubiu, consimţământul Obligatarilor reprezentând 90% din valoarea

Obligaţiunilor rămase în circulatie va fi necesar în măsura în care modificarea acestor Terineni şi
Condiţii este necesară pentru alinierea prevederilor acestor Termeni şi Condiţii la cerinţele

fomulate de către BNR şi/sau ASF, după expirarea unei perioade de şase luni de la Data Emiterii
şi/sau în măsura în care modificarea nu se limitează la chestiuni tehnice şi/sau nesubstanţiale sau
în cazul în care Emitentul decide să modifice aceşti Temeni şi Condiţii, fără a-i fi fost cerut acest

lucru de către BNR sau ASF.
În plus, Emitentul şi Agentul de Plată, în calitate de părţila Contractu
conveni să modifice orice prevedere a acestui mandat, cu scopul de
sau de a remedia, corecta sau completa orice prevedere defectuoasă c

părţile, în orice fel, o pot considera necesară sau dezirabilă de comun
negativ asupra intereselor Obligatarilor. Orice modificare a ace
publicată în limbile română şi engleză, pe website-ul Emitentului
Valori Bucureşti www.bvb.ro.

25.

/un impact

şi Câjidiţii va fi
=u] Bursei de

DECLARATIA EMITENTULUI
Emitentul declară fiecărui Obligatar că toate infomaţiile din aceşti Temenii şi Condiţii sunt
corecte şi complete.
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PARTEA A 6 A

lmozlTARE
Potenţialii investiiori şi vânzători ai Obligaţiunilor trebuie să ia cunoştinţă de f;aptul că este posibil să li

se nască obligaţia de a plăti ta)ce sau impozite în iemeiul legilor şi al practicilor fiscale din jurisdicţiile în
care Obligaţiunile vor fi transf;erate sau din alte jurisdicţii relevante. Fiecare potenţial investitor ar trebui
să consulte propriul consultant fiscal din fiecare stat în parte în legătură cu implicaţiile fiscale rezultate
din achiziţionarea sau vânzarea de Obligaţiuni. Numai un asemenea consultant poate realiza o analiză
compietă şi coreciă a situaţiei specifice a potenţialului investitor.
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PARTEA A 7 A
DEFINIŢII ŞI GLOSAR
actul constitutiv al Emitentului.

„Actul Constitutiv"

„Admiterea
Tranzacţionare"

„Adunare Generală"

la

reprezintă

admiterea

Obligaţiunilor

la

tranzacţionare

pe

piaţa

reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti.
are semnificaţia atribuită în Secţiunea 17.1 din Termenii şi Condiţiile

din acest Prospect.

"Af,liat"

înseamnă, în legătură cu o Persoană, orice altă Persoană care

controlează, este controlată sau se află sub control comun, direct sau
indirect, cu acea Persoană (temenul „control" însemnând puterea de a
influenţa managementul sau politicile unei Persoane, direct sau
indirect, sub condiţia ca deţinerea directă sau indirectă a douăzeci la

sută (20%) sau mai mult din acţiunile cu drept de vot din capitalul social
al unei Persoane să fie considerată a constitui controlul acelei Persoane,

iar „controlează" şi „controlat" vor avea semnificaţii corespunzătoare).

„Agent de Calcul"

Agentul de Calcul iniţial în legătură cu Obligaţiunile este Emitentul;

termenul „Agent de Calcul" include orice succesor al Agentului de
Calcul, astfel cum aceştia ar putea fi numiţi în viitor de către Emitent.

„Agent de P]ată"

Agentul de Plată iniţial în legătură cu Obligaţiunile este Emitentul;

termenul „Agent de Plată" include orice succesor al Agentului de Plată,

astfel cum aceştia ar putea fi numiţi în viitor de către Emitent.

„Agent lndependent"

înseamnă o instituţie de credit locală independentă cu experienţă pe

pieţele de capital locale sau, în măsura în care o astfel de instituţie de
credit locală nu este disponibilă sau accesibilă, orice instituţie de credit
intemaţională neafiliată cu experienţă pe pieţele de capital locale şi/sau

pieţele de capital ale UE, în fiecare caz numită de către Emitent pe
cheltuiala proprie a Emitentului.

„AML IV"

înseamnă Directiva (UE) 2015/849 a Parlam

ean şl a

Consiliului din 20 mai 2015 privind preve

financiar în scopul spălării banilor sau fi
modificare a Regulamentului (UE) nr. 6

European şi al Consiliului şi de abrogare a

temului
lui, de

Oll?_R0apăTlg entului
ctivei 200

Parlamentului European şi a Consiliului şi a

6nolc;E a

Comisiei.

„AML"

înseamnă Directiva pentru prevenirea spălării banilor.

"ANPC"

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
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"ASF„

înseamnă Autoritatea de Supraveghere Financiară din România.

„Auditor"

Emst & Young Assurance Services SRL.

„Bănci de Referinţă"

înseamnă birourile a nu mai puţin de patru (4) bănci importante pe piaţa
interbancară din România.

„Beneficiar Eligibil"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 11.3 .1 din Termenii şi Condiţiile

din acest Prospect.

"BERD"

înseamnă Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

"BNR„

Banca Naţională a României.

"Brexit"

Referendumul din Regatul Unit, în uma căruia s-a votat pentru
părăsirea Uniunii.

înseamnă Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European şi a

"BRRD"

Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea
Şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a fimelor de investiţii şi de
modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului şi a Directivelor

2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,

2011 /35mE, 2012/30mE şi 2013/36mE ale Parlamentului European şi
ale Consiliului, precum şi a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 şi (UE)
nr. 648/2012 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, astfel cum

aceasta poate fi modificată la anumite intervale de timp.

înseamnă Bursa de Valori Bucureşti S.A., o societate româneâscă pe

"BVB„

acţiuni, având sediul social în Bd. Carol 1 nr. 34-36, etaj 14, sector 2,

Bucureşti.

„Caz de Întrerupere"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 12.6.2 din Temenii şi Condiţiile

din acest Prospect.

"CEE„

Europa Centrală şi de Est.

„Codul fisca]"

reprezintă legea nr. 227/2015 privind Codul
completările ulterioare.

"Consi]iul

de

înseamnă consiliul de supraveghere al Emite

Supraveghere"
„Convenţia de P]ată"

înseamnă convenţia încheiată între Emitent şi Agentul de Plată.

"CRD IV„

înseamnă Directiva 2013/36mE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea
instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de
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credit şi a fimelor de investiţii, astfel cum poate fi aceasta modificată
sau înlocuită la anumite intervale de timp.

"Cm„

înseamnă Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru

instituţiile de credit şi societăţile de investiţii, astfel cum poate fl acesta

modificat sau înlocuită la anumite intervale de timp.

"CRR"

înseamnă Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru

instituţiile de credit şi societăţile de investiţii, astfel cum poate fi acesta

modificat sau înlocuită la anumite intervale de timp.

„Data de Referinţă"

înseamnă data calendaristică utilizată pentru identificarea Obligatarilor
care sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunarea Obligatarilor.

„Data Decontării"

înseamnă data la care tranzacţiile în legătură cu Obligaţiunile sunt

decontate prin intemediul Depozitarului Central şi care cade la două
(2) Zile Lucrătoare de la Data Tranzacţiei, în conformitate cu ciclul de
decontare T+2.

„Data Emisiunii"

înseamnă a doua Zi Lucrătoare după Data Tranzacţiei, când
Obligaţiunile au fost transmise Obligatarilor, conform celor indicate în
aceşti Temeni şi Condiţii, adică 19 decembrie 2019.

„Data Înregistrării"

înseamnă data la care sunt identificaţi Obligatarii care au dreptul să
primească plăţi în temeiul deţinerii Obligaţiunilor, raportat la (i) Data
Răscumpărării Finale, Data Răscumpărării Anticipate Opţionale sau la

fiecare Dată a Plăţii Dobânzii, data care cade cu 15 Zile Lucrătoare

înainte de data respectivă, şi (ii) raportat la o Dată a Răscumpărării
Anticipate, la acea dată, în fiecare caz, cu condiţia ca, dacă acea dată
nu respectă Regulamentele BVB şi/sau Regulamentele Depozitarului

Central, aceasta să fie amânată până la Ziua Lucrătoare imediat

umătoare, care corespunde acestora.

„Data Plăţii Dobânzii"

înseamnă fiecare dată în care Dobânda

uni este plătită'
decembrie al

adică înseamnă 19 martie,19 iunie,1

fiecărui an, cu excepţia datei de 19 de

„Data Plăţii"

înseamnă, în funcţie de context, fieca]

obânzii, Data

Scadenţei Finale sau data la care ar

Temenilor

şi

Condiţiilor

din

acest

plăţi potrivit

Prospect

ca

resultant

al

răscumpărăiri în Data Răscumpărării Anticipate.

„Data
Răscumpărării
Anticipate"

înseamnă oricare dată în care are loc Răscumpărarea Anticipată în Scop
Fiscal sau Răscumpărarea Anticipată în Caz de Modificare a
Clasificării Obligaţiunilor sau Data Răscumpărării Opţionale.
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„Data Scadenţei Finale"

înseamnă 19 decembrie 2029, data scadenţei răscumpărării finale a
Obligaţiunilor, respectiv data care cade la zece (10) ani de la Data
Emiterii.

„Data Tranzacţiei"

înseamnă data la care tranzacţiile alerente obligaţiunllor Sunt execuiaLe
prin intemediul sistemului eLectronic BVB, pe piaţa POF, i.e. 17
decembrie 2019.

„Depozitarul Central"

înseamnă Depozitarul Central S.A., o societatea românească pe acţiuni,
având sediul social în Bd. Carol 1 nr. 34-36, etajele 3, 8 şi 9, Bucureşti

020922, România.

„Directiva privind Pieţele
lnstrumente]or
Financiare"

„Directiva
privind
Servicii]e de P]ată"

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15

mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a
Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61mE;

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a Consiliului
din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei

inteme, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE şi
2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr.1093/2010, şi de abrogare a
Directivei 2007/64/C (PSD 11)

„D i rectiva
Transparenţa"

p rivi nd

înseamnă Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din data de 15 decembrie 2004 privind amonizarea
cerinţelor de transparenţă în legătură cu informaţiile referitoare la
emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o

piaţă reglementată şi pentru modificarea Directivei 2001 /34/CE.

„Director"

membru al Directoratului.

„Directorat"

înseamnă directoratul Emitentului.

„Dobândă"

înseamnă valoarea variabilă a dobânzii plătibile d
Obligaţiuni.

„dolari
americani"/
„USD"/ „dolari"/ „S"

moneda legală aflată în circulaţie în Statele

"EBA"

Autoritatea Bancară Europeană.

"EEA"

înseamnă Spaţiul Economic European.

"EIF„

Fondul European de lnvestiţii.
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înseamnă Raiffeisen Bank S.A., o instituţie de credit organizată şi

"Emitent"

existând în conformitate cu legislaţia română, cu sediul social în Calea
Floreasca, nr. 246C, clădirea Sky Towerg etajele 2 -7,10 şi 15, Sector

1, Bucureşti, România, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr.
J40/44/19919 EUID ROONRC J40/44/199l, cod unic de identificare
361820, înregistrată în Registrul lnstituţiilor de Credit ţinut de BNR sub

numărul RB-PJR-40-009.

„euro"/ „eurocenţi"/ „€"

reprezintă trimiteri la moneda introdusă la începutului ceLei de a treia

„EUR"

etape a Uniunii Economice şi Monetare, în confomitate cu Tratatul
privind înfiinţarea Comunităţii Europene, cu modificările ulterioare.

"Fitch"

înseamnă Fitch Ratings Ltd.

"Grup"

înseamnă Emitentul şi subsidiarele sale.

„Fonduri

proprii

de

are semnificaţia atribuită în Regulamentele privind Capitalul.

nivel 2„

„Fonduri proprii de
nivel 1 de baza''

are semnificaţia atribuită în Regulamentele privind Capitalul.

„Fonduri proprii de

are semnificaţia atribuită în Regulamentele privind Capitalul.

nive] 1 sup]imentar"
„Grupul Raiffeisen"

înseamnă Raiffeisen Bank lntemational AG şi subsidiarele sale.

"IFRS 9"

Standardele

lntemaţionale

de

Raportare

Contabilă

IFRS

9,

„Instrumente Financiare".

„IFRS„

Standardele lntemaţionale de Raportare, as
Uniunea Europeană.

"IMM"
„Intermediar"

înseamnă întreprinderi mici şi mijlocii.

înseamnă Raiffeisen Centrobank AG, T

nr.

1,

1015

Vienna, Austria.

„Investitor Calificat"

înseamnă un investitor calificat în sensul articolului 2(1)(e) din

Directiva privind Prospectul.

„Investitor Eligibil"

persoană dintr-un stat membru al Spaţiului Economic European care
este „investitor calificat" în sensul articolului 2 litera e) din
Regulamentu] privind Prospectul.
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înseamnă lntemational Security ldentification Number, un cod de

"ISIN"

identificare la nivel intemaţional al valorilor mobiliare emise pe o piaţă

financiară.
înseamnă Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare

„Legea 24/2017"

şi operaţiuni de piaţă, astfel cum poate fi aceasta modificată sau
republicată la anumite intervale de timp.

înseamnă legislaţia română şi cea a Uniunii Europene astfel cum este

„Legea Aplicabilă"

aplicabilă în România (inclusiv legislaţia secundară şi delegată, şi orice

reglementări, decizii sau reguli ale oricărei autoritate care sunt
obligatorii) în vigoare, astfel cum poate fi modificată sau republicată la
anumite intervale de timp.

„Legea Bancară Română"

Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi

adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit

„Legea privind
Redresarea şi Rezoluţia"

şi a fimelor de investiţii, precum Şi pentru modificarea şi completarea
unor acte nomative în domeniul financiar, astfel cum poate fi aceasta
modificată la anumite intervale de timp.
Legea privind valorile mobiliare a SUA din 1933, cu modificările

„Legea privind Valorile
Mobi]iare a SUA"

„Legea

Română

ulterioare.

a

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de

lnsolvenţei"

insolvenţă, astfel cum poate fi modificată la anumite intervale de timp.

„Legea Societăţilor"

înseamnă Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, astfel cum

poate fi aceasta modificată sau republicată la anum.ite intervale de timp.

"MiFID 11„

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15

mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a

Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 201 l/6lUE.

"MiFIR„

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financ iare şi

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/20

"Moody,s"

înseamnă Moody's lnvestors Service, Inc.

„Notificare
privind
Răscumpărarea
Anticipată Opţională"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 16.2 di

din acest Prospect.

- _ ---_

pROBAT :Ş,)
menii şi Co,hdiţiile

Bc"hs©}/,
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„Notificare
Răscumpărarea

privind

are semnificaţia atribuită în secţiunea l6.1 din Temenii şi condiţiile
din acest Prospect.

Anticipată„
"Notificări"

înseamnă notificările trimise potrivit Secţiunii 19 din Temenii şi
Condiţiile din acest Prospect.

"Ob]igatar"

înseamnă

o

persoană

sau

o

entitate

înregistrată în

Registrul

Obligatarilor ca deţinătoare a Obligaţiunilor.

"Obligaţiuni"

înseamnă

obligaţiuni

negarantate,

subordonate,

dematerializate,

denominate în RON, cu o valoare nominală totală de până la
480.000.000 EUR şi o „Obligaţiune" înseamnă oricare dintre ele.

"Oferta"

înseamnă oferta de Obligaţiuni transmisă de către Emitent, efectuată
prin intermediul unor plasamente private, în baza excepţiilor prevăzute
de art. 1 alin. (4) din Regulamentul privind Prospectul (z..e., o ofertă

exceptată de la obligaţia redactării şi publicării unui prospect).

„Pagina de Referinţă"

înseamnă pagina pe care afişate ratele oferite în România pentru
depozitele efectuate în RON, desemnată drept pagina RBOR în cadrul
serviciilor Reuters (sau orice altă pagină care poate înlocui RBOR în
cadrul serviciilor Reuters, în scopul afişării ROBOR).

„Părţi Afiliate„

înseamnă, în legătură cu o Persoană, orice altă persoană care
îndeplineşte oricare din următoarele criterii: (i) fiecare membru al
consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere sau un organ

echivalent al acelei Persoane; (ii) fiecare membru al conducerii
executive a Persoanei respective; (iii) fiecare Persoană care deţine,

direct sau indirect, mai mult de 5% din acţiunile cu sau fără drept de
vot din capitalul social al acelei Persoane; (iv) fiecare dintre părinţii,
copiii şi fraţii/surorile Persoanei care se încadrează la clauzele (i) până

la (iii) de mai sus; (v) fiecare dintre soţii Persoanelor care se încadrează
la clauzele (i) până la (iv) de mai sus; şi (vi) fiecare dintre Afiliaţii
Persoanelor care se Încadrează la clauzele (i)
mai sus.

"Participant„

înseamnă orice entitate autorizată să deschi
mobiliare la Depozitarul Central pe numele

ţii reale

priu' fie

în numele clienţilor săi.

„Perioada de Dobândă"

înseamnă perioada pentru care este calculată
potrivit Secţiunii 12.5 (Per/.oczt7e/e de Dozd7Îc7ă) din Temenii şi
Condiţiile din acest Prospect.

„Proceduri"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 11.4.1 din Termenii şi Condiţiile

din acest Prospect.
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înseamnă prezentul Prospect, elaborat de Emitent şi înaintat spre
aprobare către ASF în vederea admiterii obligaţiunilor la

"Prospect"

tranzacţionarea pe Piaţa Reglementată administrată de BVB, Împreună
cu anexele, mesajele de actualizare şi suplimentele la acestea.

„Rata

de

Referinţă

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 12.6.2 din Temenii şi Condiţiile

Succesoare"

acestui Prospect.

„Rata Dobânzii"

înseamnă Rata de Referinţă +3,5°/o pe an, pe baza căreia se calculează
Dobânda, în confomitate cu Secţiunea 12.2 (JÎo/c7 Dozicî7ţzj.j.) din

Termenii şi Condiţiile din acest Prospect.

„Registrul Obligatarilor"

înseamnă registrul deţinătorilor de obligaţiuni ţinut în fomă electronică

de către Depozitarul Central pe baza înţelegerilor contractuale încheiate
cu Emitentul.

„Regu]amente
Capita]ul"

privind

înseamnă,

în

orice

moment,

legile,

reglementările,

cerinţele,

standardele, orientările şi politicile referitoare la adecvarea capitalului
Şi/sau cerinţa mînimă pentru fondurile proprii şi pasivele eligibile şi/sau
capacitatea de absorbţie a pierderilor pentru instituţiile de credit, care

sunt emise fie de (i) Banca Naţională a României şi/sau de (ii) orice altă

autoritate naţionala sau europeană şi care, în fiecare caz, se află în
vigoare în România şi sunt aplicabile Emitentului, inclusiv, la data

prezentei, CRR, CRD, BRRD, precum şi orice acte delegate sau de
punere în aplicare a actelor adoptate de Comisia Europeană şi ghidurile
emise de Autoritatea Bancară Europeană, fiecare astfel cum a fost
modificat din când în când, sau orice alte acte care pot intra în vigoare
în locul acestora şi orice trimitere din aceşti Temeni şi Condiţii la
articolele

relevante

din

Regulamentele

privind

Capitalul

includ

trimiteri la orice dispoziţii legale aplicabile care modifică sau înlocuiesc

aceste artico]e la anumite intervale de timp.

„Regu]amentele BVB"

„Regulamente]e
Depozitarului Central"

înseamnă regulile şi alte regulamente î

e plaţa

reglementată a BVB şi/sau de valorile mobi
mobiliare admise la tranzacţionare pe aceas

e valori

înseamnă regulile şi regulamentele, hotărâ

şi alte
regulamente adoptate de Depozitarul Central, care definesc modul de
funcţionare al sistemului Depozitarului Central, în special codul
Depozitarului Central.

„Regulamentul General
privind protecţia datelor"

Regulamentul

(UE)

2016/679

al

Parlamentului

European

şi

al

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
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„Regulamentul 5/2018"

înseamnă Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările
ulterioare.

„Regulamentu]

Delegat

înseamnă Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14
martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al

2019/980„

Parlamentului European şi al ConsiLiului în ceea ce priveşte formatul,

conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului care trebuie publicat în
cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori
mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, astfel cum poate fi
acesta modificat la anumite intervale de timp.

„Regu]amentu] PHm"

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informaţii

esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi

bazate pe asigurări (PRIIP).

„Regulamentu]
Prospectul"

privind

înseamnă Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat

în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori

mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a
Directivei 2003/71/CE.

„Reprezentant"

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 17.1 din Temenii şi Condiţiile

acestui Prospect.

„ROBOR 3M"

înseamnă rata oferită pe o perioadă de trei luni pentru depozitele în
RON, afişată pe Pagina de Referinţă la Data de Stabilire a Dobânzii, de
la ora 11 :00, ora Bucureştiului.

"ROBOR"

înseamnă rata dobânzii oferită pentru împrurr
depozite în lei pe piaţa monetară interbancară din

„Roclear"

înseamnă sistemul de compensare, decontare şi r

în RON, operate de Depozitarul Central.

"RON„

reprezintă moneda legală aflată în circulaţie în România.

"S.U.A."

înseamnă Statele Unite a]e Americii.

"SEE"

Europa de Sud-Est.

„Situaţiile Financiare
Anuale Consolidate"

reprezintă situaţiile financiare auditate consolidate ale Emitentului şi
subsidiarelor sale („Grupul") pentru exerciţiul financiar încheiat la 31
decembrie 2019 care includ şi cifrele comparative aferente exerciţiului
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financiar încheiat la 31 decembrie 2018 întocmite în confomitate cu
IFRS.

„Stat Membru"

un stat membru al SEE.

„Suma pentru Acoperirea
Costuriior"

înseamnă suma totală stabilită de către Obligatari şi plătibilă acestora
care include toate costurile, cheltuielile sau pierderile suportate de către

Obligatari ca umare a unei răscumpărări,rezultând din:
(1) în (1) cu aplicarea umătoarei ordini de prioritate (a)
rambursareaanticipată sau încetarea finanţărilor contractate sau a
tranzacţiilor de tip swap sau a altor tranzacţii de acoperire (tranzacţii de

tip hedging) realizate pentru finanţarea sau pentru acoperirea (prin
tranzacţii de tip hedging) totală sau a oricărei părţi din Obligaţiuni;
sau, în măsura în care Obligatarii nu pot efectua tranzacţiile menţionate
la litera (a) din cauza unui reftiz din paiiea contrapartidei lor; (b)
încheierea altor tranzacţii de tip swap de compensare (offsetting swaps)
sau altor tranzacţii de acoperire (tranzacţii de tip hedging); sau în

măsura în care Obligatarii nu pot încheia niciuna dintre tranzacţiile

menţionate

la

litera

(b),

(c)

reînvestirea

sumelor

rambursate

Obligatarilor în legătură cu Obligaţiunile (excluzând, pentru evitarea

oricarui dubiu, orice sumă calculată ca diferenţă între randamentul la
maturitate al Obligaţiunii şi randamentul de reînvestire), în fiecare caz,
luând în considerare condiţiile de piaţă prevalente la momentul plăţii

anticipate/răscumpărării obligaţiunilor şi deteminate de Obligatari,
într-un mod rezonabil şi documentate în mod corespunzător; precum şi
din (2) efectuarea tranzacţiilor prin intemiediul Bursei de Valori
Bucureşti, în cazul în care Emitentul răscumpără Obligaţiunile prin
utilizarea sistemului Bursei de Valori Bucureşti.

„U.K.„

Regatul Unit a] Marii Britanii şi lrlandei de Nord;

"UE"

Uniunea Europeană.

„Website-u] Emitentu]ui"

înseamnă website-ul având adresa htt s:,//w,\,rw.r

„Zi Lucrătoare"

înseamnă o zi, alta decât o zi de sâmbătă sau
sărbătoare legală, în care Depozitarul Central îşi
comercială de o manieră care să permită efectuarea
în aceşti Termeni Şi Condiţii.
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PARTEA A S A
INFORMAŢII GENERALE
Autorizai.e
Emiterea Obligaţiunilor a fost autorizată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr.
1 din data de 23 aprilie 2019 şi prin decizia Directoratului din data de 9 decembrie 2019 a Emitentului.
Emitentul a obţinut sau va obţine treptat toate acordurile, aprobările şi autorizaţiile necesare în legătură cu
emiterea şi executarea Obligaţiunilor, respectiv admiterea acestora la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată

administrata de Bursa de Valori Bucureşti.

Proceduri legale şi arbitrale
Cu excepţia celor dezvăluite în prezentul Prospect, nu există nicio procedură guvemamentală, legală sau

arbitrală (incluzând astfel de proceduri care sunt în curs sau sunt anunţate, despre care Emitentul este în
cunoştinţă de cauză), care ar fi putut sau au avut în timpul celor 12 luni anterioare datei acestui Prospect,
un efect semnificativ asupra poziţiei financiare sau a profitabilităţii Emitentului.

Schimbare semnif]cativă / materia]ă
Cu excepţia celor dezvăluite în acest Prospect, de la 31 decembrie 2019 nu a existat nicio modificare

negativă semnificativă în perspectivele Emitentului şi nici o modificare semnificativă a poziţiei financiare
sau de tranzacţionare a Emitentului.

Încorporarea anumitor informaţii prin referinţă
Acest Prospect încorporează prin referinţă şi ar trebui citit şi interpretat împreună cu următoarele informaţii:
1.

Situaţiile financiare consolidate auditate ale Grupului pentru exerciţiile încheiate la 31 decembrie
2018 şi 31 decembrie 2019; şi

2.

Actul constitutiv.

Informaţiile conţinute în fiecare document încorporate prin referinţă aici sunt valabile la data acestui

document. Aceste informaţii sunt considerate a fi încorporate şi fac parte din acest Prospect, cu excepţia

cazului în care orice declaraţie cuprinsă într-un document care este considerat a fi încorporat prin referinţă
în prezent va fi considerată modificată sau înlocuită în scopul prezentului document, în măsura în care o
declaraţie conţinută aici modifică sau înlocuieşte o astfel de afimiaţie anterioară (indiferent dacă este
expres, implicit sau altfel). Orice declaraţie modificată sau înlocuită nu va fi luată în c
excepţia cazului în care a fost modificată sau înlocuită, când constituie o parte a preze

Cu

Auditorii independenţi
Emst & Young Assurance Services SRL, o societate de audit independentă a a`
Anuale Consolidate ale Grupului pentru anii încheiaţi la 31 decembrie 2018 şi 31

ie 2019 si

rapoarte de audit fără rezerve cu privire la aceste situaţii financiare anuale consolidate,
din respectivele lor rapoarte.
Emst & Young Assurance Services S.R.L. îşi are sediul social în România în Bucureşti, sectorul 1, Bd. Ion
Mihalache nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower, etaj 21, este înregistrată la Registrul Comerţului cu
numărul J40/5964/1999, are codul unic de înregistrare 11909783 şi este înregistrată în Registrul Public
Electronic cu nr. FA 77.
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Documente pt]se la dispozîtie
Copii ăle următoarelor documente (împreună cu traducerile lor) pot fl accesate în timpul programului
normal de lucru la birourfie Emitentului (Calea Floicasca nT. 246C, Clădirea Sky Tower, etajele 2 -7 , 10

şi

15, sector 1, Bucueşti, România), precum şi în ft)mă electronjcă pe site-ul Emitentulri

https://www.raifftisen.ro/ şi pe site-ul BVB Ej=g±r:bvL±_.ro;

1.
2.

Prospectd;
Situaţiile financiare auditate consolidate ale Grupului si individuale ale Emitentului pentru anii
Încheiaţi la 31 decembrie 2019 şi la 31 dccembrie 2018; şi

3.

Actul constitutiv.

EMrrENT
RAIFFEISEN BANK S.A
Prin: JAMES D. STEWART, JR
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SEDIUL SOCIAL AL EMITENTULUI
Calea Floreasca nr. 246C

Clădirea Sky Tower,
etajele 2 -7,10 şi 15,

Bucureşti, sector 1,

România

INTERMEDIAR
FLAIFFEISEN CENTROBANK AG
I Tegetthoffstrasse,
1015 Viena,

Austria

CONSULTANT JURIDIC AL EMITENTULUI
FILIP SCA
Clădirea Equilibrium

Str. Gara Herăstrău nr. 2
etajul 11, sector 2,

020334 Bucureşti

România

AUDITORUL EMITENTULUI
ERNST &YOUNG ASSURANCE SERVICES SRlj
Bucharest Tower Centre
Bd. Ion Mihalache nr.15-17

etaj 22
01 1 -171, sector 1, Bucureşti

România
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