INTREBARI FRECVENTE ALE ACTIONARILOR
La ce banca sunt acum actionar ?
Patria Bank SA este banca rezultata din fuziunea fostelor banci Patria Bank SA (fosta Nextebank) si Banca
Comerciala Carpatica SA. Toti actionarii acestor doua banci sunt astazi actionari ai noii Patria Bank.
Patria Bank este listata la Bursa de Valori Bucuresti, la categoria Premium, iar toti actionarii bancii (fie
fosti actionari ai Nextebank, fie fosti actionari ai Bancii Comerciale Carpatica) isi pot tranzactiona actiunile
detinute, la Bursa de Valori Bucuresti, printr‐un intermediar autorizat de bursa, urmand procedura
descrisa mai jos.
De asemenea, orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta, poate achizitiona actiuni
Patria Bank, la Bursa de Valori Bucuresti, printr‐un intermediar autorizat de bursa, urmand procedura de
mai jos.

Cum aflu cate actiuni Patria Bank SA detin?
Actionarii fostei Banci Comerciale Carpatica detin la Patria Bank, dupa fuziune, acelasi numar de actiuni
pe care il detineau inainte de fuziunea fostei Banci Comerciale Carpatica cu fosta Patria Bank.
Actionarii fostei Nextebank (Patria Bank anterior fuziunii) detin la Patria Bank, dupa fuziune, un numar de
actiuni calculat la o rata de schimb de 1 actiune veche la 3,0566 actiuni noi. Daca erati actionar al fostei
Nextebank (Patria Bank anterior fuziunii), puteti afla numarul de actiuni pe care il detineti in actuala Patria
Bank autentificandu‐va pe baza Codului Numeric Personal (CNP) pentru persoane fizice sau a Codului Unic
de Identificare (CUI) pentru persoane juridice in aplicatia disponibila pe site‐ul Patria Bank la adresa
https://www.patriabank.ro/despre‐patria/actionari.
De asemenea, orice actionar al bancii Patria Bank se poate adresa Depozitarului Central SA, institutia care
pastreaza registrul actionarilor Patria Bank, pentru eliberarea unui document numit extras de cont, care
atesta numarul de actiuni Patria Bank detinute in prezent. Pentru detalii de contact ale Depozitarului
Central vizitati site‐ul acestuia la adresa www.depozitarulcentral.ro.
Daca aveti sau intentionati sa deschideti un cont de investitii la un intermediar autorizat de Bursa de
Valori Bucuresti SA in vederea vanzarii actiunilor, conform procedurii descrise mai jos, atunci extrasul de
cont poate fi eliberat si de acest intermediar.

Cum aflu care este valoarea unei actiuni?
Pretul unei actiuni Patria Bank este cel furnizat de Bursa de Valori Bucuresti, pe baza tranzactiilor de
vanzare si cumparare cu actiunile bancii derulate la bursa.
Simbolul de tranzactionare al actiunilor Patria Bank la bursa este PBK.
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Pretul la zi al unei actiuni Patria Bank la bursa de valori este prezentat pe siteul www.bvb.ro, in fisa
emitentului
Patria
Bank,
la
adresa:
http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=PBK, sau pe siteul
www.patriabank.ro, in sectiunea Investitori, la adresa: https://www.patriabank.ro/despre‐
patria/investitori/evolutie‐actiuni.
Pentru a afla valoarea pachetului de actiuni detinute la Patria Bank SA inmultiti numarul de actiuni
derinute cu pretul pe actiune.

Cum pot vinde actiunile pe care le detin la Patria Bank?
Ca urmare a faptului ca Patria Bank este listata la bursa, actiunile bancii se pot vinde numai printr‐un
intermediar autorizat de Bursa de Valori Bucuresti. Lista intermediarilor autorizati de bursa se gaseste pe
siteul
www.bvb.ro,
in
sectiunea
Intermediari,
la
adresa:
http://bvb.ro/Intermediaries/ListOfIntermediaries/GeneralIndex.
Alegeti orasul in care locuiti, sau orasul important cel mai apropiat de localitatea in care locuiti, pentru a
afla lista intermediarilor din orasul respectiv si datele lor de contact.
Contactati intermediarul ales pentru detalii cu privire la deschiderea unui cont de investitii in vederea
vanzarii actiunilor detinute. Acesta va va oferi toate detaliile necesare.

Cum pot cumpara actiuni emise de Patria Bank?
Orice persoana fizica sau juridica, rezidenta sau nerezidenta, poate cumpara actiuni Patria Bank. Intrucat
actiunile sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti, actiunile se cumpara printr‐un intermediar autorizat de
Bursa. Lista intermediarilor autorizati de bursa se gaseste pe siteul www.bvb.ro, in sectiunea Intermediari,
la adresa: http://bvb.ro/Intermediaries/ListOfIntermediaries/GeneralIndex.
Alegeti orasul in care locuiti, sau orasul important cel mai apropiat de localitatea in care locuiti, pentru a
afla lista intermediarilor din orasul respectiv si datele lor de contact.
Procedra de cumparare a actiunilor este foarte simpla. Contactati intermediarul ales pentru detalii cu
privire la deschiderea unui cont de investitii in vederea cumpararii de actiuni Patria Bank. Acesta va va
oferi toate detaliile necesare.

De ce as cumpara actiuni Patria Bank?
La fel ca in cazul oricarui activ, pretul unei actiuni emise de Patria Bank sau de orice companie listata la
bursa va reflecta valoarea sa si performantele sale viitoare.
In cazul in care valoarea unei companii creste, ca urmare a performantelor bune obtinute, atunci si
valoarea actiunilor sale la bursa poate creste. In acest caz, cei care au cumparat actiunile companiei
respective vor castiga din cresterea de pret.
In general, in cazul in care, intr‐un exercitiu financiar banca inregistreaza profit, Consiliul de Administratie
poate propune distribuirea de dividende si pe care o va supune aprobarii actionarilor in cadrul adunarii
generale ordinare a actionarilor Bancii de aprobare a situatiilor financiare anuale. Anul financiar al Bancii
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incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. Propunerea de distribuire a dividendelor, facuta de
Consiliul de administratie, va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul social al Bancii si va fi publicata pe
pagina de internet a Bancii, incepand cu data publicarii convocarii adunarii generale ordinare a
actionarilor. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe acest document.
Informatii cu privire la politica de distribuire a dividendelor sunt disponibile la adresa
https://www.patriabank.ro/despre‐patria/investitori/guvernanta‐corporativa/cod‐si‐rapoarte‐
guvernanta‐corporativa.

Cum pot afla informatii suplimentare despre Patria Bank si rezultatele
sale?
Informatii detaliate despre performantele bancii, rezultatele sale financiare, Adunarile Generale ale
Actionarilor, evenimente importante si rapoarte pentru investitori sunt disponibile pe siteul bancii
www.patriabank.ro in sectiunea Investitori, la adresa: https://www.patriabank.ro/despre‐
patria/investitori.

Cum pot participa la Adunarile Generale ale Actionarilor?
Calitatea de actionar al Patria Bank, va confera dreptul de a participa la Adunarile Generale ale
Actionarilor. In momentul in care banca decide cu privire la organizarea unei Adunari Generale a
Actionarilor, elementele legate de convocarea adunarii sunt facute publice, prin comunicarea
convocatorului la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara. De asemenea,
banca publica in Monitorul Oficial si intr‐un ziar de circulatie nationala convocatorul adunarii.
Pentru a studia regulile de organizare a adunarilor generale ale actionarilor, informatii disponibile puteti
gasi
la
adresa
https://www.patriabank.ro/despre‐patria/investitori/adunarea‐generala‐a‐
actionarilor/reguli‐si‐proceduri‐aga .
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