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REZUMAT 

Acest rezumat conţine toate cerinţele (,,Elementele") necesar a fi incluse într-un rezumat pentru acest tip de 
valori mobiliare şi pentru acest tip de emitent. Din cauza faptului că nu este necesar ca anumite Elemente să 
fie prezentate, pot exista discontinuităţi în succesiunea de numerotare a Elementelor. 

Deşi ar putea fi necesar ca un Element să fie inclus în rezumat din cauza tipului de valori mobiliare şi a tipului 
de emitent, este posibil să nu se poată furniza infonnaţii relevante privind acel Element. 

În acest caz, o scurtă descriere a Elementului este inclusă în rezumat cu menţiunea „nu este aplicabil". 

SECŢIUNEA A - INTRODUCERE ŞI ATENŢIONĂRI 

Al. Denumirea valorilor mobiliare şi numărul internaţional de identificare a valorilor imobiliare 
(ISIN): Obligaţiuni subordonate, eligibile pentru fonduri proprii de nivel 2, neconvertjb.t~~i negarantate 

?ll" ~,.E~ 
având cod ISIN ROD9FHFUKEP0. u . ..,.,.<-~<.<-

-<-

A2. Identitatea şi datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul enti~ii{?l(ţ_ic~dl : Libra 
r- • - ,, 

Internet Bank S.A., înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/334/l 996, }?d f!rjc:dlNnr.§j istrare 

RO8 I I 9644, cu sediul social în Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. I, 6, 9, 13, Clă~irea P!1~e~ Tower, 
sector 3, Bucureşti, România, e-mail: info@librabank.ro, număr de telefon: 080'08~ ".55~55, cod LEI 

315700WKDD4ZSRL7HW38. 

A3. Identitatea şi datele de contact ale autorităţii competente care aprobă prospectul: Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti, 

fax 021.659.60.51, telefon 021.65.96.217, e-mail Office@asfromania.ro. 

A4. Data Aprobării Prospectului: [ O 7 .12. ~ 

AS. Atenţionări: Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la prezentul Prospect. Orice decizie de 

investiţie în Obligaţiuni trebuie să se bazeze pe o examinare a întregului Prospect de către investitor. În 

anumite cazuri, investitorul ar putea să piardă întregul capital investit sau o parte a acestuia prin investipa în 
Obligaţiuni. 

În cazul în care se intentează o acţiune în faţa unei instanţe privind informaţiile cuprinse în Prospect, se poate 

ca investitorul reclamant, în conformitate cu dreptul intern, să trebuiască să suporte cheltuielile de traducere 

a Prospectului înaintea începerii procedurii judiciare. Răspunderea civilă revine doar persoanelor care au 

prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar atunci când acesta este înşelător, inexact sau 

contradictoriu în raport cu celelalte părţi ale Prospectului, sau atunci când acesta nu fumizează, în rapott cu 
celelalte părţi ale Prospectului, infonnaţiile esenţiale pentru a ajuta investitorii să decidă dacă să investească 

în Obligaţiuni. 

SECŢIUNEA B - INFORMA ŢII ESENŢIALE PRIVIND EMITENTUL 

BI. Cine este emitentul valorilor mobiliare? Libra Internet Bank S.A. 

B1 .1. Sediul social şi forma sa juridică, codul LEI, dreptul în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea şi 

ţara în care a fost constituit: 

• Sediu l social: Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. 1, 6, 9, 13, Clădirea Phoenix Tower, sector 3, 

Bucureşti, România. 

• Fonna juridică: societate pe acţiuni. 

• Cod LEI 3 I 5700WKDD4ZSRL7HW38. 
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• Legislaţia în temeiul căreia îşi desfăşoară activitatea: Emitenrul a fost înfiinţat şi functionează in baza 

actelor nonnative în vigoare din România privind: (i) societăţile, (ii) instiruţiile de credit, (iii) 

emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă, precum şi (iv) în baza Actului Constitutiv. 

• Ţara în care a fost constituit Emitentul: România. 

81 .2. Activităţile principale: 

Emitentul, persoană juridică română, este supus legilor române şi nonnelor de suprave e ale BNR, fiind 

autorizat ca instituţie de credit pentm desfăşurarea de activităţi bancare pe teritoriul . 1tffn1ir:~~ orm Legii 
B R • ~ .... ~ -~ Q ancare omane. t:? -f},i ":'I' ţ, 

Emitentul este autorizat să îndeplinească toate activităţile specifice unei instituţ~ dÎ' c:~i Î~~~ tJ embm 

SWIFT, Transfond şi Biroul de Credit, şi este bancă de decontare - participan~~01,1_1pen~t~ ~ sistemul 
Depozitarului Central. · '\ .:,.,)1/ 

81 .3 Acţionarii majoritari, inclusiv dacă emitentul este deţinut sau controlat, direct sau indirect, şi de 
către cine: 

Acţionari 

Broadhurst Jnvestments Limited 

Romarta SA 

Andrei Siminei Cristian 

Bogdan Stanca 

Total 

Număr 

Acţiuni 

14,021 

5.796 

1.205 

6 

21.028 

Valoare nominală 
(RON) 

308.462.000 

127.512.000 

26.510.000 

132.000 

462.616.000 

Procent din capitalul 
social 

66,6777630% 

27,5632490% 

5,7304546% 

0,0285334% 

100% 

Totodată, acţionarul Broadhurst lnvestments Limiteddeţine98,43% din acţiunile şi drepntrile de vot în cadml 

Romarta SA, care la rândul său deţine 27,5632490% din acţiunile şi drephlrile de vot în cadrul Emitenn,tui. 

Broadhurst Investments Limited este deţinut I 00% de NCH Balkan Fund, LP. Grupul NCH este unul din cei 

mai importanţi investitori străini din România, cu investiţii de peste 3 miliarde USD în Europa Centrală şi de 

Est din care peste 300 milioane USD au fost investiţi în România. 

Emitentul deţine 49% din acţiunile Libra Development, instituţie financiară nebancară autorizată de BNR 

pentru a desfăşura activităţi de creditare pe teritoriul României, specializată în creditarea proiectelor 

rezidenţiale şi proiectelor agricole. Resrul de 51% din acţiunile emise de Libra Development sunt deţinute de 

către Metex Big S.A. (având la rândul său ca acţionar majoritar Broadhurst Investments Limited, care deţine 

92,932% din acţiuni). 

81.4. Identitatea administratorilor principali 

Confonn Acrului Constinttiv, Emitentul este administrat în sistem unitar de un Consiliu de Administraţie 

fonnat din nouă membri numiţi de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Membrii Consiliului de 

Administraţie sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pentru mandate 

subsecvente de4 ani. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie sunt membri neexecutivi. Consiliul 

de Administraţie alege dintre membrii săi un Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi doi Vicepreşedinţi 
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care coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi raportează cu privire la aceasta Adunării Generale 
a Acţionarilor. 

Având în vedere vacanţa postului de administrator ca unnare a demisiei D-nei Mihaela IoanaBîciu, Emitentul 

s-a implicat activ în identificarea unui nou membru în Consiliul Administraţie. 

La data acestui Prospect, membrii Consiliului de Administraţie al Emitentului sunt: (a) Radu Graţian Gheţea, 

Preşedinte (neexecutiv) al Consiliului de Administraţie, (b) Cristina Carmen Mahika - Voiconi, 

Vicepreşedinte (membm executiv) al Consiliului de Administraţie, (c) Eugen Goga, Vicepreşedinte (membm 

executiv) al Consiliului de Administraţie, ( d) Cristian Andrei Siminei, membru neexecutiv al Consiliului de 

Administraţie, (e) Ovidiu Petre-Melinte, membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie, ( f) Emilian 

Bituleanu, membru executiv al Consiliului de Administratie, (g) Mihaela Sîrbu, 1 bru neexecutiv al 

Consiliului de Administraţie, (h) Jonci Umbreş, membru ~xecutiv al Consit«·u <.i!,i)d~<t;{ăc. \;strnţic. 
V ...,,.-.:-J ~ 

81.5. Identitatea auditorilor statutari t/ .;,,.\ · Li" ·ţ 
·- ,~ z 

Auditorul Emitentului pentru anii financiari încheiaţi la data de 31 decembrie 2Q_2J\şi 3 f d~f~ f? ric 2020 a 

fost societatea KPMG AUDJT S.R.L. Societatea KPMG AUDIT S.R.L. are sedi~îl:!n..,Mu.n~ .. ul Bucureşti, 
Sector I , Miro Offices, DN!, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 89A, Tel +40372377800, Fax +40 372377700, 

este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ]40/4439/2000, cod unic de înregistrare RO 12997279, fiind 

înregistrată la Autoritatea pentm Supravegherea Publică a Activităţii de Audit (ASPAAS). 

Pentru anii financiari care se încheie la 31 decembrie2022,3 I decembrie 2023 şi 31 decembrie 2024auditoml 

Emitentului este Deloitte Audit SRL, cu sediu l în Bucureşti, clădirea The Mark, Calea Griviţei nr. 84-98 si 

100-102, etaj 9, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 140/6775/1 995, cod unic de înregistrare 7756924. 

B2. Care sunt informaţiile financiare esenţiale referitoare la Emitent 

În RON 2021 2020 
30.06.2022 30.06.2021 
(neauditat) (neauditat) 

Venit net din dobânzi 316.475.964 282.125.993 192.049.568 152.209.656 

Venituri nete din speze 
38.823.733 29.733.418 23.563.607 I 7.293.726 

şi comisioane 

Total venituri din 
392.193.198 341.405.150 239.856.148 186.373.461 exploatare 

Total cheltuieli de (196.916.667) ( 193 .531.594) (119.177.108) (86.887.397) exploatare 

Profitul net al 
180.825.930 37.992.535 110.197.586 123.220.409 

exerciţiului financiar 

Datele din tabel sunt extrase din situaţiile financiare interimare neauditate prezentate în Rapoa1tele 

Semestriale ale Emitentului la data de30.06.2022 şi data de 30.06.2021 şi din Situaţiile Financiare Individuale 

şi Separate auditate la data de 31.12.2021 ale Emitentului, valorile incluse fiind cele corespunzătoare 

situaţiilor separate. 

În RON 

Active totale 
Total datorii 
Depozite atrase de la clienţi 

Obligaţiuni subordonate 

Total capitaluri proprii 
Rata fondurilor proprii de 
nivel 1 de baza 

2021 

9.590. 791.150 
8.686.354.028 
7. 781.433 .303 

221.659.495 

904.437.122 

17,42% 

2020 

7.318.708.103 
6.552.406.510 
6.405.096.125 

21.196.508 

766.301.593 

18,59% 
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30.06.2022 30.06.2021 
(neauditat) ( neauditat) 

9.235.090.529 9 .590. 791. 150 
8.270.455.822 8.686.354.028 
7.754.727.141 7.781.433.304 

225.765.487 221.659.495 

964.634. 708 904.437.122 

16,19% 15,33% 



Rata fondurilor proprii 
totale 17,83% 19,05% 16,57% 15,75% 

Datele din tabel (primele cinci rânduri) sunt extrase din situaţiile financiare interimare neauditate prezentate 
în Raportul Semestrial al Emitentului la data de 30.06.2022 şi din Situaţiile Financiare Individuale şi Separate 
auditate la data de 31. 12.2021 ale Emitentului, valorile incluse fiind cele corespunzătoare situaţiilor separate. 

B3. Care sunt principalele riscuri specifice Emitentului 

Riscuri legate de piaţa pe care activează Emitentul 

• Economia României este mai vulnerabilă la fluctuaţiile economice globale decât pieţele dezvoltate. 

• Riscurile generate de incertitudinile la nivel global în contextul războiului din Ucraina ar putea afecta 
negativ Emitentul. 

• Riscurile generate de nivelul de incertitudine cu privire la evolutia situ · · idemiologice şi 
, c..: t}r""r(A~~~ 

repercusiunile pe care le poate avea aceasta asupra stabilităţii financiare pot .~ ~un imp1i 
11
, ajor asupra 

operaţiunilor bancare, asupra mediului social şi economic şi evoluţiilor îpţelor fina~ fa :
0 

precum şi 
asupra Emitentului. "; _ ~ ~ 

• Riscurile generate de incertitudinile la nivel global în contextul crizei energ~tiC:,-ţ ar_ p:,t;lecta negttiv 
Emitentul. 

• Riscurile generate de creşterea inflaţiei ar putea afecta negativ Emitentul. 

• Riscurile generate de întârzierea reformelor şi a absorbţiei fondurilor europene ar putea afecta negptiv 
Emitentul. 

• Emitentul poate fi expus la riscul de piaţă cauzat de moratoriu. 

• Criza generată de COVID-19 a sporit riscul de acumulare în continuare de credite neperfonnante, 
reflectând efectul negativ asupra solvabilităţii debitorilor bancari. 

Riscuri referitoare la Emitent 

• Fluctuatia forţei de muncă ar putea afecta Emitentul. 

• Concurenţa din sectorul în care activează Emitentul îl poate afecta şi poate duce la scăderea veniturilor şi 
a profitabilităţii acestuia. 

• Modificările ratelor dobânzilor pot avea un impact negativ asupra Emitentului. 

• Emitentul este supus riscurilor operaţionale. 

• Riscuri referitoare la creditarea unor domenii de activitate cu volatilitate semnificativă. 

• Riscurile legate de aspectele juridice şi de reglementare, precum şi de litigii. 

SECTIUNEA C - INFORMATU ESENTIALE PRIVIND V ALO RILE MOBILIARE , , ' 

CI. Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 

Cl.l. Tipul lor, clasa şi codul ISIN 

Obligaţiuni subordonate, eligibile pentru fonduri proprii de nivel 2, nominative, dematerializate, negarantate 
şi neconvertibile. 

Codul ISIN: ROD9FHFUKEP0 

Ct .2. Moneda lor, valoarea nominală unitară a Obligaţiunilor, numărul de Obligaţiuni emise şi 
scadenţa acestora 
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Moneda Obligatiunilor: EUR. 

Valoare nominală unitară: 500 EUR. 

Număml de Obligaţiuni emise: 8.524. 

Scadenţa Obligaţiunilor: 29 iulie 2032. 

Cl .3. Drepturile aferente Obligaţiunilor 

Obligaţiunile dau dreptul la plata Dobânzilor(Cupoanelor) şi Ia rambursarea principalului conformLegisla~ei 

Aplicabile şi prevederilor prezentului Prospect. De asemenea, Deţinătorii de Obligaţiuni au dreptul la 

infonnare, precum şi dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunărilor Generale ale Deţinătorilor de 

Obligaţiuni în scopul de a hotărî cu privire la interesele lor. 

Cl.4. Rangul relativ al valorilor mobiliare în structura capitalului Emitentului în caz de insolvenţă, 
inclusiv, acolo unde este cazul, informaţii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare şi 
la impactul potenţial asupra investiţiilor în cazul rewluţiei în conformitate cu Directiva 2014/59/UE 

Obligaţiunile sunt instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale Emitentului şi obligaţii directe, necondi~onate 

şi negarantate ale Emitentului. 
j\>f,,..,~~--G 

Sub rezerva oricăror excepţii obligatorii care ar putea fi impuse la un anumit mo/,: -~ nt în tem IY. ; Legisla~ci 

Aplicabile sau a oricăror modificări în Legislaţia Aplicabilă, rangul Obligaţi1i11o~· este_ tfrmă;ruI: 

• au acelaşi rang (pari passu) una faţă de cealaltă, în orice moment; 6 ·.t.T ~I! 
\, .i:.; 

• au acelaşi rang (pari passu) cu (i) orice instrument de fonduri proprii de nivel'2 existent a Emitentului 

şi (ii) orice alte obligaţii sau instrumente de capital ale Emitentului care se clasifică sau sunt exp1imate 

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; 

• au rang senior faţă de deţinătorii instrumentelor de fonduri proprii de nivel I de bază ale Emitentului şi 

instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale Emitentului şi orice alte obligaţii sau 

instrumente de capital ale Emitentului care au un rang inferior sau sunt exprimate drept având un rang 

inferior rangului Obligaţiunilor, în cazul unei lichidări sau insolvenţe a Emitentului şi în ce priveşte 

dreptul de a primi rambursarea capitalului în caz de lichidare sau insolvenţă a Emitentului; şi 

au un rang inferior creanţelor prezente sau viitoare (i) ale creditorilor nesubordonaţi ai Emitentului, (ii) 

care sunt excluse de la posibilitatea reducerii sau conversiei conform instrumentului de recapitalizare 

internă (aşa cum este definit acest termen în BRRD), în confonnitate cu prevederile articolului 44 alin. 

(2) şi alin. (3) din BRRD şi (iii) în măsura în care acestea nu se încadrează în categoriile menţionate la 

punctele (i) - (ii) de mai sus, Obligaţiunile au un rang inferior obligaţiilor subordonate ale Emitentului, 

altele decât creanţele creditorilor care potrivit clasificării confonn legii sau potrivit termenilor acestora 

au acelaşi rang (pari passu) sau au un rang inferior Obligaţiunilor în cazul lichidării sau insolventei 

Emitentului. 

(i.e., Obligaţiunile vor fi preferate în faţa elementelor ce constituie fonduri proprii de nivel I de baza şi fondu1i 

proprii de nivel I suplimentare ale Emitentului, astfel cum aceşti termeni sunt prevăzuţi în Legisla~a 

Aplicabilă, inclusiv fără limitare CRR, inclusiv acţiunilor ordinare ale Emitentului, acţiunilor preferenţiale şi 

oricăror titluri subordonate de un rang inferior sau oricăror alte titluri ale Emitentului care, prin lege, sau prin 

termenii lor, sunt exprimate ca fiind subordonate fondurilor proprii de nivel 2 ale Emitentului, astfel cum sunt 

şi Obligaţiunile). 

Nu există nicio dispoziţie potrivit căreia să fie sporit rangul de prioritate la plată al creanţelor înregislrate în 

temeiul Obligaţiunilor. 

8 



CI.5. Eventualele restricţii impuse asupra liberei transferabilităţi a Obligaţiunilor 

Emitentul va solicita admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe piaţa principală administrată de BVB. 

Până la momentul admiterii la tranzacţionare, Obligaţiunile se pot transfera conform prevederilor le~le 

aplicabile transferului valorilor mobiliare neadmise la tranzacţionare. 

În cazul şi după admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor, dreptul de proprietate asupra Obligaţiunilor se 

transferă pe baza principiului livrare-contra-plată (i.e., valorile mobiliare se livrează numai dacă se achită 

preţul de cumpărare corespunzător), prin înregistrarea Obligaţiunilor în contul corespunzător al Deţinătomlui 

de Obligaţiuni, în conformitate cu reglementări le Depozitarului Central şi cu Legislaţia Aplicabi lă. Toate 

costurile aferente transferului Obligaţiunilor sunt suportate de către cumpărător. Obligaţiunile nu au ataşate 

drepturi de schimb sau drepturi de preempţiune. 

Cl.6. Politica privind dividendele sau distribuirea acestora 

Plata principalului Obligaţiunilor va fi efectuată de către Emitent la Data Scadenţei (în cazul care Data 

Scadenţei nu este o Zi Lucrătoare, plata va fi efectuată în Ziua Lucrătoare imediat unnătoare Datei Scadenţei} 

sau la o altă dată stabilită ca Data Răscumpărării Anticipate, iar Dobânda (Cuponul) se va plăti la fiecare Dată 

a Plăţii Dobânzii către Deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la Data 

de Înregistrare (Referinţă). În cazul în care ziua de plată a oricărei sume datorate : .,;terne "°'Î' bligaţiunilor nu 

este o Zi Lucrătoare, plata se va efectua în Ziua Lucrătoare imed iat următo r<!, fără drep "" de a pretinde 
iJ:f" ,:"\ -~ 

dobânzi penalizatoare sau orice alte plăţi suplimentare. ::; · % 
.; (", 

;;i .i': 
C2. Unde vor fi tranzacţionate Obligaţiunile ~ 

Obligaţiunile fac obiectul unei cereri de admitere la tranzacţionare pe piaţă-.it1iricipală reglementată 

administrată de BVB. 

C3. Există vreo garanţie aferentă Obligaţiunilor? 

Nu este aplicabil. 

C4. Care sunt principalele riscuri specifice Obligaţiunilor 

• Deţinătorii de Obligaţiuni sunt expuşi riscului de absorbţie a pierderilor legale. 

• Obligaţiunile sunt subordonate majorităţii obligaţiilor Emitentului. 

• Obligaţiunile nu conferă dreptul de a accelera plăţile viitoare şi, de asemenea, nu pot face obiectul unor 

compensări sau garanţii. 

• Obligaţiunile pot fi răscumpărate în orice moment din motive de impozitare sau de reglementare. 

• Inexistenţa dreptului de răscumpărare anticipată al Deţinătorilor de Obligaţiuni. 

• Deţinătorii de Obligaţiuni sunt expuşi riscului ca Emitentul să emită alte instrumente de datorie sau să îşi 

asume obligaţii suplîmentare. 

• Riscul valutar. 

• Valoarea viitoarelor plăţi de principal şi dobândă poate fi redusă de inflaţie. 

SECTIUNEA D - INFORMATU ESENTIALE PRIVIND ADMITEREA LA TRANZACTIONARE 
~ . ., . 

PE O PIAŢĂ REGLEMENTATĂ 

Dl. Care sunt condiţiile şi calendarul pentru a investi În această valoare mobiliară? 

u este aplicabil. 

D2. Cine este persoana care solicită admiterea la tranzacţionare? 
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Persoana care solicită admiterea la tranzacţionare este Emitentul Obligaţiunilor. 

D3. De ce a fost elaborat acest prospect? 

D3.1. Utilizarea şi cuantumul net estimat al veniturilor 

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru întărirea bazei de capital şi datorii eligibile MREL pentru a îndeplini 
cerinţele prudenţialede supraveghere privind nivelul solvabilităţii şi datoriilor eligibile care va penniteBăncii 
susţinerea şi implementarea strategiei sale de creştere organică a activităţii de creditare, în condiţiile 
respectării cerinţelor prudenţiale de solvabilitate. 

Cuantumul veniturilor obţinute unnare a Plasamentului Privat derulat în România în perioada l 2.07.2022 
26.07.2022, adresat exclusiv (i) Investitorilor Calificaţi şi/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane 
fizice sau juridice, altele decât investitori calificaţi, pe stat membru al Uniunii Europene este de 4.262.000 
EUR, dintre care costul admiterii la tranzacţionare estimat de către Emitent este de 2% din valoarea emisiunii, 
respectiv aproximativ 85.240 EUR. 

~~' 
D3.2. Indicaţia dacă oferta face obiectul unui acord privind un angajam nt'ferrri '00..,_ ubscriere, 

/·./ . .-;':,. 
precizând dacă există vreo parte neacoperită -.J "' ,,. 

Nu este aplicabil. c

1
_ · :i ' 

D3.3. O indicaţie a celor mai importante conflicte de interese referitoare la ofertă sau la admiterea la 
tranzacţionare 

Nu este cazul. Intermediarul nu are niciun interes şi niciun conflict de interese care ar putea influenţa 
admiterea la tranzacţionare în mod semnificativ, cu excepţia îndeplinirii contractului semnat cu Emitentul 
pentrn admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor. 
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NOTĂ CĂTRE INVESTITORI 

Acest document reprezintă un prospect de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (,,Prospech11"), 
în înţelesul prevederilor articolului 3 alin. (3) din Regulamentul privind Prospectul. 

Prezentul Prospect a fost întocmit în vederea admiterii Obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată 

operată de Bur~a.dc V_alori Bu~ureşti S.A. (,,_BVB~'), piaţă reglementată în înţelesu~rilor Di_rectivci 

2014/65/UE pnvmd pieţele de mstrumente fmanc1are, astfel cum a fost modifica1tă_(,¾iFJD~1 :'). In acest 
-...' C, 

scop, Emitentul a depus la BVB o cerere de admitere a Obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reg4f mentală 

administrată de BVB, categoria obligaţiuni corporative. ~-"I, ~ ~ . 

Acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (,,ASF;'}'în calita:.~~~@:utoritate 

competentă conform Regulamentului privind Prospectul, Regulamentului Delegat (UE) 20 I~ al Comisiei 

din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1 129 al Parlamentului European şi al 

Consiliului în ceea ce priveşte fonnatu !,conţinutu I, verificarea şi aprobarea prospectului care trebuie publicat 

în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pco piaţă 

reglementată şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (,, Regulamentul Delegat 
2019/980"), Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare (,,Legea Privind Emitenţii"), Regulamentului ASF nr. 5/2018 

privind emitenţii de instmmente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu completările şi modificările ulte1ioare 

(,,Regulamentul 5/2018"), precum şi altor prevederi legale aplicabile. 

Prezentul Prospect cuprinde informaţii necesare admiterii la tranzacţionare pe piaţareglementată,administrată 

de BVB a unui număr de 8524 obligaţiuni subordonate, eligibile pentru fonduri proprii de nivel 2, 

neconvertibile şi negarantate, denominate în EUR, cu Rata de Dobândă fixă, cu o valoare nominală unitară 

de 500 EUR şi o valoare totală a principalului de 4.262.000 EUR, emise de către Libra Internet Bank S.A., 

societate pe acţiuni înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 140/334/1 996, CUI RO8 I I 9644 Autorizată de 

BNR şi înscrisă în Registrul Instituţiilor de Credit cu nr. RB-PJR-40-037 (denumită în continuare 
,,Emitentul" sau „Banca"). 

Emisiunea Obligaţiunilor şi admiterea la tranzacţionare a acestora la BVB au fost aprobate prin Hotărârea 

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Emitentului nr. I din data de 2 septembrie 2021, publicată în 

Monitoml Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4154/08.10.2021, precum şi prin deciziile Consiliului 

de Administraţie al Emitentului din data de I 0.05 .2022, din data de 28.06.2022 şi din data de 23.08.2022, 

precum şi prin Decizia Directorului General nr. 2 din data de 26.07.2022 prin care au fost aprobaţi te1rnenii 

şi condiţiile Obligaţiunilor, printre care scadenţa de I O ani şi o dobândă fixă anuală de 6,5% . 

Obligaţiunile au fostemiscşi plasate printr-o ofertă dernlată în România în perioada I 2.07.2022- 26.07.2022, 

adresată exc lusiv (i) Investitorilor Calificaţi şi/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau 

juridice, altele decât investitori calificaţi ("Investitori Eligibili"), pe stat membm al Uniunii Europene. 

Plasamentul Privat de Obligaţiuni a fost realizat în baza unor excepţii de la obligaţia de a publica un prospect 

prevăzute în articolul I alin. (4) lit. a) şi b) din Regulamentul privind Prospectul şi, prin urmare, nu a fost 

întocmit un prospect de ofertă publică în legătură cu oferta de Obligaţiuni. 

O investiţie în Obligaţiuni implică un grad de risc. A se vedea secţiunea „Factori de risc" din prezcnhll 
Prospect pentru prezentarea unor aspecte pe care investitorii ar trebui să le ia în considerare înainte 
de a face o investiţie în Obligaţiuni. 
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INFORMAŢII IMPORTANTE DESPRE ACEST PROSPECT 

Plasamentul Privat de Obligaţiuni a fost intennediat de SSIF TradeVille S.A. (denumit „Intermediarul"). 
Intermediam I acţionează exclusiv pentru Emitent şi, prin urmare, nu acţionează pentru nicio altă persoană în 
legătură cu admiterea la tranzacţionare, şi nu va fi ţinut răspunzător faţă de nicio altă persoană, legal sau 
contractual, pentru niciun fel de prejudiciu generat din sau în legătură cu admiterea Ia tranzacţionare. 

Acest Prospect contine infonnatiile prevăzute în Anexele 6 şi 14 din Regulamentul c , "019/980 în ceea ce 
' ' \ţ~-

priveşte formatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului care trebuie _,ub1i cat î~'t1t. ul unei ofe11e 
publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţi tlare.pe o piaţăl glementată 
(,,Regulamentul privind Conţinutul Prospectului"). \ , I pJ 

Acest Prospect nu constituie o ofertă de a vinde sau o solicitare din partea sau în numele Emifl ntului sau al ,, 
Intermediarilor de a cumpăra Obligaţiuni într-o jurisdicţie în care ar fi ilegală o astfel de ofertă sau solicitare. 
Distribuirea, furnizarea, transmiterea sau recepţionarea prezentului Prospect, precum şi achiziţionarea de 
Obligaţiuni în baza infonnaţiilor incluse în prezentul Prospect ar putea fi restricţionate prin lege în anumite 
jurisdicţii. 

Nici Emitentul şi nici lntennediarul nu au întreprins niciun demers în nicio jurisdicţie care ar pennite iniţierea 
unei ofe1te publice de Obligaţiuni. Prospectul (şi/sau orice material publicitar) nu poate fi distribuit sau 
publicat în legătură cu o ofertă publică de Obligaţiuni în nicio jurisdicţie. Prezentul Prospect a fost întocmit 
doar pentru admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe piaţa reglementată administrată de BVB şi poate 
fi folosit doar în acest scop. 

Prezentul Prospect este întocmit exclusiv pentru scopul admiterii la tranzacţionare a Obligaţiunilor şi nu se 
referă şi nici nu poate fi utilizat drept bază pentru justificarea unei investiţii în emisiunea de Obligaţiuni cu 
simbol LIBRA32Ea Emitentului sau în cadrul oricărei oferteulterioare lansate de Emitent. Nici Emitentul, 
nici Intennediarii nu fac vreo declaraţie vreunui Investitorîn Obligaţiuni cu privire la legalitatea unei investi~i 
în Obligaţiuni realizate de respectivul Investitor în baza Legislaţiei Aplicabile care reglementează investiţiile 

sau a unei legislaţii similare. Acest Prospect nu constituie şi nici nu poate fi utilizat în legătură cu o ofe1tă de 
a vinde, invitaţie în vederea achiziţionării de Obligaţiuni sau solicitare a unei oferte de cumpărare a 
Obligaţiunilor din partea niciunei persoane. 

Investitorii trebuie să ia decizii bazate pe propria lor analiză a situaţiei Emitenn1lui, luând în considerare 
riscurile evidenţiate în prezentul Prospect. Estimările şi planurile Emitentului prezentate in acest Prospect 
sunt oferite cu bună-credinţă şi nu pot fi considerate ca angajamente din partea Emitennllui. 

Conţinutul acesn,i Prospect are un caracter exclusiv infonnativ şi nu este, nu va fi interpretat şi considerat ca 
fiind o opinie legală, financiară sau fiscală. Nicio infonnaţie din conţinutul acestui Prospect nu va fi 
interpretată ca o recomandare de a investi sau ca o consultanţă de natură juridică, fiscală, financiară sau 
consultanţă profesională de afaceri. 

Fiecare Investitor va trebui să îşi consulte proprii consultanţi juridici, financiari, fiscali sau de altă natură, 
contabili sau alţi consilieri în legătură cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în le~tură 
cu aspectele implicate de subscrierea, cumpărarea, păstrarea sau transferarea Obligaţiunilor. Emitentul, 
lntennediarii, afiliaţii şi consultanţii lor nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la aceste aspecte. 

Anumite valori incluse în acest Prospect au fost supuse unor ronmjiri. Prin unnare, valorile indicate pennu 
aceeaşi categorie de infonnaţii prezentată în tabele diferite pot fi puţin diferite, iar valorile indicate drept total 
în anumite tabele pot să nu fie o sumă aritmetică a valorilor care le preced. 

Se interzice orice repmducere sau distribuire, integrală sau parţială, a acestui Prospect sau orice dezvăluire a 
conţinun1lui acestuia, precum şi orice utilizare a infonnaţiilor din acest document în alt scop decât în vederea 
admiterii la tranzacţionare. 
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Utilizarea prezentului Prospect în orice alt scop decât cel al admiterii la tranzacţionare a Obligaţiunilor nu 
este autorizată şi este interzisă. 

Acest Prospect va fi disponibil pe website -ul Emitentului, la adresa https://www.librabank.ro/obligatiuni şi 

pe website-ul Bursei de Valori Bucureşti, www.bvb.ro, iar variantele în fonnă tipărită ale acestuia vor fi puse 

la dispoziţie gratuit, la cerere, în timpul programului nonnal de lucru, la. s.ec,l_i~~ui din Bucureşti, 
Calea Vitan nr. 6-6A, Tronson B, C , Et. I, 6, 9, 13, Clădirea Phoenix y§ $"e~, şect_off~ 
Aspecte privind legislaţia din SUA (:i · -~,T g) 
Obligaţiunile nu au fost şi nu vor fi înregistrate în conformitate cu Actul privind Valorile.tfobiliare din SUA 

din 1933 (United States Securities Act o f 1933), cu modificările ulterioare ( ,,Lege~ privind Valorile 

Mobiliare a SUA") sau cu orice autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din orice stat sau altă 

jurisdicţie a Statelor Unite şi nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii. 

Obligaţiunile nu pot fi oferite, vândute sau transmise în Statele Unite ale Americii sau în conturile persoanelor 

din SUA {astfel cum acest termen este definit în Regulamentul Sal Legii privind Valorile Mobilia re a SUA). 

Notă privind Regulamentul UE privind PRIIP 

Obligaţiunile nu sunt produse de investiţii individuale structurate în înţe lesul Regulamentu lui UE nr. 
I 286/2014 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, astfel 

cum a fost modificat (,,Regulamentul PRIIP") şi în consecinţă, nu a fost pregătit niciun document cu 

info1maţii esenţiale solicitat în baza Regulamentului PRIIP. 

Infonnaţiile prezentate în acest Prospect sunt corecte la data Prospech1lui, cu excepţia sih1aţiilor în care se 

menţionează expres o altă dată. 

Emitentul şi Intermediarii nu au nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informaţiilor 

din cadrul acestui Prospect. Acest Prospect conţine informaţii selectate şi prezentate pe scurt. Alegerea 

surselor şi selectarea informaţiilor au fost realizate de către Emitent. Informaţiile care se regăsesc pe pagina 

de internet a Emitentului, pe orice pagină de internet la care se face referire în acest Prospect sau pe orice 

pagină de internet la care se face trimitere directă sau indirectă de pe pagina de internet a Emitentului nu sunt 

incorporate prin referinţă în prezentul Prospect, cu excepţia situaţiilor menţionate explicit în cadn1l 

Prospectului. Prin unnare, decizia de a investi în Obligaţiuni nu poate fi întemeiată pe astfel de informaţii. 

Exclusiv în scopul cerinţelor privind guvemanţa produselor din: (a) Directiva UE 2014/65/UE privind pieţele 

de instrumente financiare, cu modificările ulterioare (,,MiFID II"); {b) articolele 9 şi l O din Directiva 

Delegată a Comisiei (UE) 2017/593, care completează MiFID II; şi (c) măsurile locale de implementare 

(denumite în mod colectiv „CerinţeleMiFID II privind Guvernanţa Produselor'') şi declinând întreagp 

răspundere care rezultă dintr-un delict, contract sau altfel, pe careorice„producător" {pentru scopul CerinJelor 

MiFTD JI privind Guvemanţa Produselor)aravea-oaltfel în aceastăprivinţă,Obligaţiunile au fost supuse unui 

proces de aprobarea produselor, care a stabilit că astfel de Obligaţiuni sunt: (i) compatibile cu o piaţă ţintă 

finală a investitorilor de retail şi a investitorilor care întrunesc criteriile de clienţi profesionali şi contrapă11i 

eligibile, fiecare după cum este definit în MiFTD II; şi (ii) eligibile pentru distribuirea prin toate canalele de 

distribuţie permise prin MiFID lI {,,Evaluarea Pieţei Ţintă"). Fără a prejudic ia Evaluarea Pieţei Ţintă, 

distribuitorii trebuie să ţină cont de faptul că: preţul Obligaţiunilor poate scădea şi investitorii ar putea pierde 

întreaga lor investiţie sau o parte din aceasta; Obligaţiunile nu asigură niciun venit garantat şi nicio protec~e 

a capitalului; şi o investiţie în Obligaţiuni este compatibilă numai pentm investitorii care nu necesită un venit 

garantat sau protecţie a capitalului, care (fie individual sau împreună cu un consilier financiar corespunzător 

sau de altă natură) sunt capabili să evalueze avantajele şi riscurile unei astfel de investiţii şi care de~n 

suficiente resurse pentru a putea suporta orice pierderi care pot rezulta din acestea. Evaluarea Pieţei Ţintă nu 

I.) 



afectează cerintele niciunor restricţii de vânzare contracniale, juridice sau de reglementare în Iegăhtră cu 
Oferta. Mai mult, se menţionează faptul că, fără a prejudicia Evaluarea Pieţei Ţintă, în afara României, 
[ntennediarii vor aduce numai investitori care respectă criteriile clienţilor profesionali şi contrapartidelor 
eligibile (în altă ţară decât România). 

Pentru evitarea oricărui dubiu, Evaluarea Pieţei Ţintă nu constituie: (a) o eva . ·~ ernlui adecvat sau 
corespunzător în scopul MiFID II; sau (b) o recomandare către oricare inv titor s_att.~fi:S:;t\e in vestito1i de a 
investi în sau de a achiziţiona sau de a lua orice măsură cu privire Ia ~ligaţiuni. s1.,. l 

·~ "' •'\ -
Fiecare distribuitor este responsabil pentru efectuarea propriei evaluări a p{bţ~'. rţintă ~ti pr.iJ re la Obliga~uni 
şi stabilirea canalelor de distribuţie corespunzătoare. 
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INFORMA ŢII REFERITOARE LA DECLARA ŢII ANTICIPATIVE 

Acest Prospect conţine declaraţii anticipative. Aceste declaraţii anticipative presupun riscuri, incertitudini, 
multe dintre acestea fiind independente decontrolul Emitentului şi toate fiind întemeiate pe ipotezelecmente 
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" sau „se anticipează" sau fonnele negative ale acestor expresii, alte variaţii ale acestom sau 
expresii similare. Acestea apar în mai multe locuri din acest Prospect şi includ declaraţii privind intenţiile, 
ipotezele şi aşteptările Emitentului cu privire la, printre altele, rezultatele operaţiuni lor, situaţia financiară, 
lichiditatea, planurile, dezvoltarea şi strategiile Emitentului şi ale industriei în care îşi desfăşoară activitatea. 
În mod particular, declaraţiile cuprinse, între altele, în secţiunile intitulate „Factorii de Risc", ,,Informaţii 
despre Emitent", ,,Modul de utilizare a veniturilor obţinute din Ofertă" 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 urmare a riscurilor şi 
incertitudinilor la care este expus Emitentul. Noi riscuri pot apărea în mod periodic ·,. itentul nu poate 
prezice toate riscurile. Astfel de riscuri şi incertitudini ar putea detem1ina ca rez ✓ t'eîeg ~ ~ c să varieze 
semn!ficat!~ de _r~Zl.ll~atele vii~oare !ndicate, exprimate sau im~licite în astfel de{l~ lara~ii anţjci\ . . tive. ~stfel 
de a~mnaţ1~ ant1c1pat1ve conţmute m a~~st doc_um~nt se refer~ doar la data_ p~e ţn~lm P_ros~eţ) Emtte~tul 
precizează m mod expres ca nu are 111c10 obhgaţte sau angaJament cu pnv1r fa actualizarea <Jpclaraţulor 
anticipative conţinute în acest Prospect, pentru a reflecta orice modificare în ceea ce priveşte aşteptările 
acestuia sau orice modificarea evenimentelor, condiţiilor sau circumstanţelor pe care se. întemeiază asemenea 
declaraţii, cu excepţia cazului în care aceasta este cerută de prevederile Legislaţiei Aplicabile. 
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DEFINIŢII 

În cuprinsul prezentului Prospect, cu excepţia cazului în care se prevede expres contrariul, unnătorii tenneni 
vor avea unnătoarele semnificaţii, aplicabile deopotrivă fo1melor de plural şi de singular: 

Act Constitutiv 

Admiterea la 
Tranzacţionare 

Adunarea Generală a 
Deţinătorilor de 
Obligaţiuni 

Afiliat 

Agent de Calcul 

Agentul de Plată 

AML/AML lV 

AMLV 

ANPC 

ANSPDCP 

ASF 

înseamnă actul constitutiv al Emitentului la data prezentu lui Prospect. 

înseamnă admiterea Obligaţiunilor la tranzacţionare pe Piaţa Principală 
administrată de BVB. 

are semnificaţia atribuită în Secţiunea 11.2.1 O. I. din acest Prospect. 

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 capitalu]_~al al acelei 
persoane; (iv) fiecare dintre părinţii, copiii şi fraţii/surq#Iep<e·~izei care 
se încadrează la clauzele (i) până la (iii) de mai sui · li) fiecare ţliniţ~ sopi 
persoanelor care se încadrează Ia clauzele (i) pân Ja (iv) de mai ~i ; şi 
(vi) fiecare dintre Afiliaţii persoanelor care se în \irează la clauz~Ţe (i) 
până la (v} de mai sus. . 

agentul de calcul iniţial în legătură cu Obligaţiunile este Emitentul; 
tennenul „Agent de Calcul" include orice succesoral Agentului de Calcu~ 
astfel cum aceştia ar putea fi numiţi în viitor de către Emitent. 

nu este necesar pentru emisiunile admise în cadrul TARGET2Securities, 
Emitentul va efecnia plăţile de principal şi cupon prin intermediul 
Depozitarului Central, prin platforma T2S. 

înseamnă Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a 
Consiliu lui 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. 

înseamnă Directiva (UE) 20 18/843 a Parlamentului European şi a 
Consiliului 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 
2009/1 3 8/CE şi 2013/36/UE. 

înseamnă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. 

înseamnă Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal. 

înseamnă Autoritatea de Supraveghere Financ iară . 
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Auditor 

Autoritatea de Rezoluţie 

BCE 

BERD 

BNR 

Brexit 

BRRD 

BRRD2 

BVB 

CAEN 

Consiliu de Administraţie 

CRDIV 

CRDV 

înseamnă societatea KPMG AUDIT S.R.L., înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. ]40/4439/2000, cod unic de înregistrare ROl2997279, 
înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de 
Audit (ASPAAS). 

înseamnă o autoritate de rezoluţie, astfel cum este definită la articolul 4 
alineatul ( 1) punctul 130 din CRR, care este responsabilă pent111 
redresarea şi rezoluţia Emitentului pe o bază individuală şi/sau 
consolidată. 

înseamnă Banca Centrală Europeană. 

înseamnă Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

înseamnă Banca Naţională a României. /Y/<·',..:-ic7,",?<>' 
.; ~ 

itJ ). ~ .. 

înseamnă ieşirea U.K. din UE în urma referen~p, m\tlui di1i'U .ţ 
~ ' '(\ l 

înseamnă Directiva 2014/59/EU a Parlame '~tui Euro~ea'W şi a 
Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui cadru p~n.t.ru redresarea şi 
rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitiisi de modificare a 

' , ' ' I 

Directivei 82/89 1/CEE a Consiliului şi a Directivelor 2001 /24/CE, 
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011 /35/UE, 
2012/30/UEşi 2013/36/UEale Parlamentului European şi ale Consiliului, 
precum şi a Regulamentelor (UE) nr. 1093/201 O şi (UE) nr. 648/2012 ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului, astfel cum au fost modificate 
din când în când, sau orice alte acte care pot intra în vigoare în locul 
acestora şi orice trimiteri din acest Document de Ofertă la articolele 
relevante din BRRD care includ trimiteri la orice dispoziţii legale 
aplicabile care modifică sau în locuiesc aceste articole la anumite intervale 
de timp. 

înseamnă Directiva (UE) 2019/879 a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte 
capacitatea de absorbţie a pierderilor şi de recapitalizare a instin,ţiilor de 
credit şi a firmelor de investiţii şi a Directivei 98/26/CE. 

înseamnă Bursa de Valori Bucureşti S.A. 

înseamnă Clasificarea Activităţilor în Economia Natională . 

înseamnă Consiliul de Administraţie al Emitentului. 

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, de modificare a Directivei 2002187 /CE şi de 
abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE, astfel cum poare fi 
aceasta modificată sau înlocuită la anumite intervale de timp sau orice alte 
acte care pot intra în vigoare în locul acestora şi orice trimiteri din aceşti 
Termeni şi Condiţii la articolele relevante din CRD IV care includ 
trimiteri la orice dispoziţii legale aplicabile care modifică sau înlocuiesc 
aceste articole la anumite intervale de timp. 

înseamnă Directiva (UE) 2019/878 a Parlamentului European şi a 
Consiliului de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte 
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CRR 

CRR2 

Data de Emisiune 

Data de Răscumpărare 

Data de Referinţă 

Data Decontării 

Data Înregistrării 

Data Plăţii 

entităţile exceptate, societătile financiare holding, societăţile financiare 
holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele de supraveghere şi 
măsurile de conservare a capitalului. 

înseamnă Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentlu 
instituţiile de credit şi societăţile de investitii şi de modificare al 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul privind Cerinţele de 
Capital), astfel cum poate fi acesta modificat sau înlocuit la anumite 
intervale de timp şi orice trimiteri din aceşti Termeni şi Condiţii la 
articolele relevante din CRR care includ trimiteri la orice dispoziţii legile 
aplicabile care modifică sau înlocuiesc aceste articole la anumite intervale 
de timp. 

înseamnă Regulamentu! (UE) 2019/876 al Parlamentului European şi al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce 
priveşte indicatorul efectului de levier, indicatornl de finanţare stabilă 

netă,_ cerinţele pri~i~_d t:ondurile p~o~rii şi pasiv_~~~~ ~-~• riscul _d<: 
credit al contrapru111, riscul de piaţa, exptme~~aţ_a de'?.· , traparţ1 
centrale, expunerile faţă de organisme de plasaTent colectiv, e·~ unerile 
mari şi cerinţele referitoare la raportare şi la pu lfcarea informnţi1l r, şi a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012. · _ 

înseamnă data la care sunt emise Obligaţiunile şi de la- care începe să se 
acumuleze dobânda corespunzătoare primei perioade de dobândă, 
respectiv Data Decontării Tranzacţiei realizate în sistemul de 
tranzacţionare al BVB, respectiv 29 iulie 2022. 

înseamnă data la care Obligaţiunile vor fi răscumpărate la valoarea 
nomina!ă,respectiv Data Scadenţei sau Data Răscumpărării Anticipate. în 
situaţia în care Data de Răscumpărare nu este o Zi Lucrătoare, reprezintă 
Ziua Lucrătoare imediat um1ătoare Datei de Răscumpărare. 

înseamnă data calendaristică utilizată pentru identificru·ea Deţinătorilor de 
Obligaţiuni care sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunarea 
Generală a Deţinătorilor de Obligaţiuni. 

înseamnă data ia care tranzacţiile în legătură cu Obligaţiunile sunt 
decontate prin intennediul Depozitarului Central şi care cade la două (2) 
Zile Lucrătoare de la Data Tranzacţiei, în conformitate cu ciclul de 
decontare T+2. 

înseamnă data la care sunt identificaţi Deţinătorii de ObligaJiuni care au 
dreptul să primească plăţi în temeiul deţinerii Obligaţiunilor, raportat la 
(i) Data de Răscumpărare sau la fiecare Dată a Plăţii Cuponului, dată care 
cade cu 1 O (zece)Zile Lucrătoare înainte dedata respectivă, şi (ii) rapo1tat 
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 unnătoare, care corespunde acestora. 

înseamnă, în funcţie de context, fiecare Dată a Plăţii Dobânzii 
(Cuponului), Data Scadenţei sau data la care ar trebui efectuate plăp 
potrivit Termenilor şi Condiţiilor din acest Prospect ca rezultat al 
răscumpărării în Data Răscumpărării Anticipate. 
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Data Plăţii Dobânzii 
(Cuponului) 

Data Răscumpărării 
Anticipate 

Data Scadenţei 

Data Tranzacţiei 

Depozitarul Central 

Deţinătorul de Obligaţiuni 

Directiva privind Acţiunile 
în Reprezentare pentru 
Protecţia Intereselor 
Colective ale 
Co ns urna to rilo r/Dit'ectiva 
1828/2020 

Directiva privind Pieţele 
Instrumentelor Financiare 

Directiva privind Serviciile 
de Plată/PSD2 

Directiva privind 
Transparenţa 

înseamnă ziua calendaristică la care devineexigibilă obligaţia Emitentului 
de a efectua plata Dobânzii I Cuponului către Deţinătorii de Obligaţiuni, 
la data deA referinţă stabilită pentru Dobânda respectivă (Cuponul 
respectiv). In cazul în care Data Plăţii Dobânzii (Cuponului) stabilită nu 
este o Zi Lucrătoare, Dobânda (Cuponul) este plătită în Ziua Lucrătoare 
imediat următoare Datei Plăţii Dobânzii (Cupon). Dobânda (Cuponul) 
este plătibilă semestrial. Datele Plaţii Dobânzii (Cuponului) sunt 
următoarele: 29 ianuarie 2023, 29 iulie 2023, 29 ianuarie 2024, 29 iulie 
2024, 29 ianuarie 2025, 29 iulie 2025, 29 ianuarie 2026, 29 iulie 2026, 29 
ianuarie 2027, 29 iulie 2027, 29 ianuarie 2028, 29 iulie 2028, 29 ianua1ie 
2029, 29 iulie 2029, 29 ianua1ie 2030, 29 iulie 2030, 29 ianuarie 2031, 29 
iulie 2031, ianuarie 2032, 29 iulie 2032. 

înseamnă data la care Emitentul răscumpără anticipat Obligaţiunile în 
cazul şi în unna obţinerii aprobării BNR în confom1itate cu Lcgislapa 

Aplicabilă. r.\<;..'if:.G,Ji:' 
,1 (.-
J -<>. 

'-'.I.., '),O '1 ... 

înseamnă I O (zece) ani de la Data de Emisiune (cspectiv ~ iuÎJ,. 2032. 
w ţ --,- ,•, :r 

înseamnă data Ia care tranzacţiile aferente Obll~~ţiunilor su~t ţ · ecutate 
prin intermediul sistemului electronic BVB pe piaţa de tip POF . . ' 

înseamnă societatea de registru a valorilor mobiliare din România, cu 
sediul în B-dul. Carol nr. 34-36, Bucureşti, România, autorizată şi 
supravegheată de către Auto1itatea de Supraveghere Financiară, ce oferă 
servicii de depozitare, registru, compensare-decontare, în legătură cu 
instrmnentele financiare tranzacţionate pe una dintre pieţele administrate 
de BVB. 

înseamnă persoana pe al cărei nume sunt înregistrate Obligaţiunile fie în 
registrul intern al unui Pa11icipant, fie în evidenţele Depozitarului Central. 

înseamnă Directiva (UE) 2020/1828 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind acţiunile în reprezentare pentm 
protecţia intereselor colective ale consumatorilor şi de abrogare a 
Directivei 2009/22/CE. 

înseamnă Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 15 mai 2014privind pieţele instrumentelor financiare şi de 
modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 20 l l /61/UE. 

înseamnă Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadml 
pieţei interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/ 11 O/CE şi 
2013/36/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, şi de abrogare a 
Directivei 2007 /64/CE. 

înseamnă Directiva 2004/1 09/CE a Parlamentului European şi a 
Cons iliului din data de 15 decembrie 2004 privind annonizarea cerinţelor 
de transparenţă în l egătură cu infom1aţiile referitoare la emitenţi i ale căror 
valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi 
pentru modificarea Directivei 2001/34/CE. 
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Distribuitor Autorizat 

Dobândă (Cupon) 

EBA 

Emitentul sau Banca 

EUR 

FEi 

Entităţi FinTech 

EximBank 

FGCR 

FNGCIMM 

GDPR 

IFRS9 

IFRS 

IMM 

Intermediar 

Participant la sistemul Depozitarului Central autorizat în vederea accesă1ii 
Platfonnei T2S, care arc semnat cu Tntennediarul un acord de distribuţie. 

înseamnă suma de bani corespunzătoare dobânzii calculate pentm 
perioada de dobândă, datorată periodic de către Emitent Deţinătorilor de 
Obligaţiuni înregistraţi în Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni la Data 
de Referinţă şi la plata căreia Emitentul s-a angajat prin prezentul 
Prospect. 

înseamnă Autoritatea Bancară Europeană. 

înseamnă Libra Internet Bank S.A., înregistrată în Registrul Comerţului 
sub nr. 140/334/1 996, cod unic de înregistrare RO8 I I 9644, cu sediul 
social în Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. I, 6, 9, 13, Clădirea 
Phoenix Tower, sector 3, Bucureşti, România. 

înseamnă moneda oficială introdusă la începutul celei de-a treia etape a 
Uniunii Economice şi Monetare Europene, confo·m definiţiei de la 
Articolul 2 al Regulamentului Consiliului (CE . r:'9i~/93~ 103.05.1998 
privind introducerea euro, cu modificările p te:ioare. :· r~ţ) 

înseamnă Fondul European de Investiţii. -=~ • ' } 

înseamnă entităţi ce folosesc „tehnologie financiară" pentru a fumiza 
servicii financiare prin utilizarea de software şi alte tehnologii avansate. 

înseamnă Banca de Export-Import a României EximBank S.A. 

înseamnă Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. 

înseamnă Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii S.A. JFN. 

înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelorcu caracterpersonal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor). 

înseamnă Standard Internaţional de Raportare Financiară IFRS 9, 
,,Instrumente Financiare". 

înseamnă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară , astfel cum 
au fost adoptate de Uniunea Europeană. 

înseamnă întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie 
o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în RON a 50 
milioane EUR, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în 
RON a 43 milioane EUR, conform ultimei situaţii financiare aprobate; 
prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus 
cheltuieli în avans. 

înseamnă SSIF TradeVille S.A., cu sediul social în Phoenix Tower, Calea 
Vitan nr. 6A, BI. B, TronsonB, et. 3, Sector 3, Bucureşti, autorizată penim 
a desfăşura activităţi de servicii de investiţii financiare prin Decizia 
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Instrumente de Obligaţii 
Eligibile 

Investitori Calificaţi 

Investitori Eligibili 

Investitori de Retail 

ISIN 

KYC 

LCR 

Legea 24/2017 / Legea 
privind Emitenţii 

Legea Bancară Română 

Legea Dării în Plată / 
Legea 77/2016 

Legea privind Clauzele 
Abuzive /Legea 193/2000 

Legea Insolvenţei 

C.N.V.M. nr. 2225/1 5.07.2003, înregistrată în Registrul C.N.V.M. sub nr. 
PJR0 1 SSJF400033 din 17.05.2006. 

înseamnă orice instrumente de datorie emise de către Emitent care se 
califică drept instrumente de obligaţii eligibile conform articolului 72a, 
art. 72b, cu excepţia literei (d) de Ia alin. (2) şi art. 72c din CRR şi/sau 
potrivit Legii privind Redresarea şi Rezoluţia, care sunt incluse în suma 
care trebuie menţinută pentrn cerinţele privind fonduri proprii şi obligaţii 
eligibile confo1m Legii privind Redresarea şi Rezoluţia, inclusiv orice 
instrumente de datorie care se califică drept obligaţii eligibile confotm 
prevederilor tranzitorii din CRR şi/sau Legii privind Redresarea şi 
Rezoluţia. 

înseamnă un investitor calificat în sensul articolului 2 alin. (I) lit. ( e) din 
Regu lamentul privind Prospectul. 

înseamnă Investitori Calificaţi şi/sau un nun~ăP-J'jîat-Ji)i~ de 150 de 
persoane fizice sau juridice, altele decât Inve( ~.tori Califictiţi;~. e un Stat 
Membru. . > - . ~j 

; " - . 

înseamnă un investitor care nu este profesional, respectiv un/investitor 
care nu are experienţa, cunoştinţele şi competenţa n.ecesarqfentru a lua 
propriile decizii de investiţii şi a evalua corect riscu1ile implicare şi care 
nu îndeplineşte criteriile din cadrul anexei nr. 2 din Legea nr. 126/2018 
privind pieţele de instrumente financiare. 

înseamnă Intemational Security Jdentification Number, un cod de 
identificare la nivel internaţional a valorilor mobiliare emise pe o piaţă 
financiară. 

înseamnă procesul de cunoaştere a clientelei. 

înseamnă Indicatorul de Acoperire a Necesarului de Lichiditate. 

înseamnă Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

înseamnă Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările ş i 
completările ulterioare, astfel cum poate fi modificată sau înlocuită 
ulterior. 

înseamnă Legea nr.77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile 
în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum poate fi mod ificată sau în locuită 
ulterior. 

înseamnă Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele 
încheiate între profesionişti şi consumatori,cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel cum poate fi modificată sau înlocuită ulterior. 

înseamnă Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenirea insolventei 
şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum 
poate fi modificată sau înlocuită ulterior. 
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Legea privind Redresarea 
şi Rezoluţia 

Legea Societăţilor 

Legea privind Valorile 
Mobiliare a SUA 

Legislaţia Aplicabilă 

RON 

Libra Development 

MiFID II 

MiFlR 

MPE 

MREL 

Notificare privind 
Răscumpărarea Anticipată 

Notificări 

Credite neperformante / 
NPLs 

NSFR 

Obligaţiuni 

înseamnă legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de 
credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte nonnative în domeniul financiar, astfel cum a fost 
modificată, inclusiv prin legea nr. 320/2021, şi cum poate fi modificată la 
anumite intervale de timp şi orice trimiteri din acest Document de Ofe11ă 
la articolele relevante din Legea privind Redresarea şi Rezoluţia care 
includ trimiteri la orice dispoziţii legale aplicabile care modifică sau 
înlocuiesc aceste articole la anumite intervale de timp. 

înseamnă Legea nr. 3 1 / 1990 privind societăţile, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum poate fi modificată sau înlocuită 
ulterior. 

înseamnă Legea privind valorile mobiliare a SUA din 1933, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel cum poate fi modificam sau 
înlocuită ulterior. 

înseamnă legislaţia României şi a Uniunii Europene în vigoare, astfel cum 
este aplicabilă în România (incluzând legislaţia secundară sau delegată şi 
orice regulament, decizie, reguli ale oricăror institu.Jii_sau autorită~ 
publice care au putere de lege), astfel cum acest~ :por~ dificate 
ulterior, inclusiv reglementările cu privire la piaţi.de capital, ~itîj_ enţi şi 
instrumente de datorie eligibile. ( ~: •.. } 

înseamnă moneda naţională a României. 

înseamnă Libra Development JFN S.A. 

înseamnă 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 1/61 /UE. 

înseamnă Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instnnnentelor financiare şi 
de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012. 

înseamnă Multiple Point of Entry, confonn CRR. 

înseamnă cerinţa minimă privind fondurile proprii şi pasivele eligibile 
stabilită în conformitate cu BRRD. 

arc semnificaţia atribuită în Secţiunea II.2.9 . din acest Prospect. 

înseamnă notificările trimise potrivit Secţiunii II.2.10.8. din acest 
Prospect. 

înseamnă acele credite clasificate drept credite neperformante în 
conformitate cu Legislaţia Aplicabilă. 

înseamnă lndicatonil de Finanţare Stabilă Netă. 

înseamnă un număr de 8524 obligaţiuni subordonate, eligibile penim 
fonduri proprii de nivel 2, nominative, dematerializate, negarantate şi 
neconvertibile, denomina te în EUR, cu o scadenţă finală de 1 O ani de la 
Data Emisiunii, cu o valoare nominală unitară de 500 EUR, cu o valoare 
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Ofertă sau Plasament 
Privat 

Participant 

Perioada de Ofertă 

Perioada de Dobândă 
(Cupon) 

Prospect 

Rata de Dobândă 

Registrul Deţinătorilor de 
Obligaţiuni 

Regulamentul 5/2013 

Regulamentul 11/2020 

Regulamentul 5/2018 

Regulamentul BNR AML 

Regulamentele BVB 

Regulamente privind 
Capitalul 

nominală totală de 4.262.000 EUR şi o Rată de Dobândă fixă anuală de 
6,5%, plătibilă semestrial, emise de Emitent în baza Hotărârii A.G.E.A. 
nr. I din 02.09.2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a, număru l 4154/08.10.2021 şi Deciziilor Consiliului de Administraţie 
din data de 10.05.2022, din data de 28.06.2022 şi din data de 23.08.2022, 
precum şi prin Decizia Directorului General nr. 2 din data de 26.07.2022. 

înseamnă Oferta în baza exceptărilor prevăzute de Legislaţia Aplicabilă, 
derulată de Emitent în perioada 12.07.2022 - 26.07.2022. 

înseamnă orice entitate autorizată să deschidă conturi de va I ori mobiliare 
la Depozitarul Central pe numele său, fie în nume propriu, fie în numele 
clienţi lor săi. 

12.07.2022 - 26.07.2022, în interiornl căreia au fost subscrise 
Obligaţiunile. 

înseamnă perioada pentru care este calculată Dobânda (Cuponul), 
determinată potrivit Secţiunii 11.2.8. din acest Prospect"'0 " 4 .,_ 

înseamnă acest do cu~cnt în tocmh în ve?erea . 4 ;;e,ii la m.'n::Oliona~ 
a Obltgaţmnilor emise de Emitent m con{onn'itate cu Lefslapa 
Aplicabilă. , 

înseamnă o rata fixă a dobânzii de 6,5% pe an, plătibilă semestrial, 
stabilită confonn procedurii descrise la Secţiunea JI.2.8. din prezentul 
Prospect. 

înseamnă evidenţa Deţinătorilor de Obligaţiuni păstrată în fonnat 
electronic de către Depozitarul Central în baza contractului încheiat de 
Emitent cu Depozitarul Central. 

înseamnă Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale 
pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, 
astfel cum poate fi modificat sau înlocuit ulterior. 

înseamnă Regulamentul BNR nr. 11 /2020 pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 
privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit. 

înseamnă Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instmmente 
financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, 
astfel cum poate fi modificat sau înlocuit ulterior. 

înseamnă Regulamentul BNR nr.2/2019privind prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului. 

înseamnă regulile şi alte regulamente în vigoare legate de piaţa 

administrate de BVB şi/sau de valorile mobiliare sau emitenţii de valo1i 
mobiliare admise la tranzacţionare pe această piaţă, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum pot fi modificate sau înlocuite ulterior. 

înseamnă, în orice moment, legile, reglementările, cerinţele, standardele, 
orientările şi politicile referitoare la adecvarea capitalului şi/sau ce1inta 
minimă pentru fondurile proprii şi pasivele eligibile şi/sau capacitatea de 
absorbţie a pierderilor pentru instituţiile de credit, care sunt emise tic de 
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Regulamentele 
Depozitarului Central 

Regulamentul privind 
Prospectul 

Regulamentul 2019/979 

Regulamentul 2019/980 

Regulamentul PRIIP 

Reprezentant 

SPE 

S.U.A. 

SEE 

Situaţiile Financiare 
Individuale şi Separate 

(i) Banca Naţională a României şi/sau de (ii) orice altă autoritate naţională 
sau europeană şi care, în fiecare caz, se află în vigoare în România şi care 
sunt aplicabile Emitentului, inclusiv, la data prezenh1lui Document de 
Ofertă, CRR2, CRD IV, BRRD2, precum şi orice acte delegate sau de 
punere în aplicare a actelor adoptate de Comisia Europeană şi ghidurile 
emise de EBA, 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 Tenneni şi Condiţii la articolele relevante din Regulamentele 
privind Capitalul care includ trimiteri la orice dispoziţii legale ap licabile 
care modifică sau înlocuiesc aceste articole la anumite intervale de timp. 

înseamnă regulile ş i regulamentele, hotărârile, procedurile şi alte 
regulamente adoptate de Depozitarul Central, care definesc modul de 
funcţionare al sistemului Depozitarului Central, în special codul 
Depoz itarului Central. 

înseamnă Regulamentul (UE) 2017/1 129 al Parlamenhllui European şi al 
Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectu~c rc.Jrebuie,,""'))µ blicat în 
cazul unei oferte publice de valori mobiliare sa ; a1~ admiterff~ valo1i 
mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglem ri'tată, şi de ·ab(~gare a 
Directivei 2003/7 1 /CE, cu modificările şi compfotările ulte~ioarp . 

înseamnă Regulamentul Delegat (UE) 2019/979 al Com<siei de 
completare a Regulamentului (UE) 20 l 7/1 129 al Parlamentului European 
şi al Consiliu lui în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare 
referitoare la infonnaţiile financ iare esenţiale din rezumatul prospectului, 
publicarea şi clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar 
privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect şi portalul penim 
notificări şi de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al 
Comisiei şi a Regu !amentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei. 

înseamnă Regulamentul Delegat(UE) 20 l 9/980al Comisiei din 14 mmtie 
2019 de 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. 

înseamnă Regulamentul (UE)nr. 1286/2014 al Parlamenhilui European şi 
al Consiliului din 26 noiembrie2014privinddocumentelecu informa~i 
esenţiale referitoare la produsele de investiţii individuale structurate şi 
bazate pe asigurări (PRIIP). 

are semnificaţia atribuită în Secţiunea II.2.11.3. din acest Document de 
Ofertă. 

înseamnă Single Point of Enl!y, conform CRR. 

înseamnă Statele Unite ale Americii. 

înseamnă Spafiul Economic European. 

înseamnă situaţiile financiare auditate individuale şi separate ale 
Emitentului pentm exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021 care 
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SMT 

Stat Membru 

Target 2 

TVA 

UE 

U.K. 

USD 

Website-ul Emitentului 

TEM 

Termeni şi Condiţii 

TREA 

Zi Lucrătoare 

includ şi cifrele comparative aferente exerciţiului financiar încheiat la 31 
decembrie 2020 întocmite în conformitate cu IFRS. 

Situaţiile financiare individuale sunt situaţiile financiare întocmite de 
Emitent prin prezentarea investiţiei de 49% în capitalul social al Libra 
Development folosind metoda punerii în echivalenţă. Confonn acestei 
metode, investiţiile Emitentului în entităţi asociate şi controlate în comun 
sunt înregistrate iniţial la cost, iar ulterior, sunt mărite (sau micşorate) 
pentru a reflecta atât cota proporţională a Emitentului după achiziţie în 
profitul net/pierderea entităţii asociate, precum şi alte modificări directe 
ale capitalului propriu al acţionarilor entităţii asociate. 

Situaţiile financiare separate sunt situaţiile financiare în care Emitentul 
contabilizează şi prezintă investiţia de 49% în capitalul social al Libra 
Development la cost, urmând să o testeze periodic pentru depreciere. 

Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB 

(f 
,;:-v,. (.'c~,~~ 

~(.~ 
; .... 

înseamnă un stat membru al SEE. _ . _. t 
i. - n_ 

reprezintă sistemul cu decontare pe bază brută în timp real (Real-T~ 
Gross Settlement-RTGS) pentru plăţi în monedă euro, pus la dispozi~e de 
Euro sistem. 

înseamnă taxa pe valoare adăugată aşa cum este reglementată prin Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

înseamnă Uniunea Europeană. 

înseamnă Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 

înseamnă moneda oficială a Statelor Unite ale Americii_ 

înseamnă website-ul având adresa www.librabank.ro. 

înseamnă indicatornl de măsurare a expunerii totale, conform CRR. 

înseamnă termenii şi condiţiile aplicabile Obligaţiunilor aşa cum sunt 
descrişi în prezentul Document de Of e11ă_ 

înseamnă valoarea totală a expunerii la risc, conform CRR. 

înseamnă orice zi în care băncile sunt deschise pentru operaţiuni bancare 
curente in România în conformitate cu re!:,'1.ilile Băncii Naţionale a 
României. 
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PARTEA I 

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMA ŢII PRIVIND TERŢII, RAPOARTE ALE 
EXPERŢILOR ŞI APROBAREA AUTORITĂŢII COMPETENTE 

1.1. Persoană responsabilă 

Persoana responsabila de întocmirea Prospectului este Emitentul. Acesta îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentrn infonnaţiile incluse în acest Prospect. 

Emitentul este Libra Internet Bank S.A., o societate pe acţiuni, cu sediul soc ml în Municipiul 
Bucureşti, Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. I, 6, 9, 13, Clădirea Phoenix Tower, Sector 
3, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 140/334/ 1996, Cod Unic de Înregistrare 
RO8 I l 9644, reprezentată în mod legal prin Dl. Emilian Bituleanu - Director General. 

Intermediarul Ofertei este SSIF TradeViUe S.A., societate de servicii de investiţii financiare 
cu sediul în Calea Vitan nr. 6A, BI. B, Tronson B, ct. 3, Sectornl 3, Bucureşti; tel: (+4) 021 318 
75 55; fax: (+4) 021 318 75 57, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
)40/5868/1996 şi având cod unic de înregistrare RO8694021, societate de servicii de investi~i 
financiare funcţionând în baza Deciziei CNVM nr. 2225/15.07.2003_,.,tj:rTnregts;;, re Registrul 
A.S.F. PJRO I SSIF400033 din 17.05.2006, reprezentată prin Dl. A fjan Mădescli;- calitate de 
Director General Adjunct. ' · \i 

1.2.Declaraţia persoanelor responsabile 1 • • • • j 
I 

Emitentul declară că, după realizarea tuturor verificărilor rezonabile pentru a se asigura că 
această declaraţie este corectă, toate infonnaţiile incluse în Prospect sunt, după cunoştinţa sa, 
confonne cu realitatea şi Prospectul nu conţine omisiuni susceptibile să îi afecteze scmnifica~a. 

Confonn cunoştinţelor Emitentului, informaţiile cuprinse în Prospect sunt corecte la data 
elaborării acesn1ia, mentionată pe prima pagină, cu excepţia cazului în care se specifică altă dată 
în mod expres în cadrnl prezentului Prospect. Activitatea şi situaţia financiară ale Emitentului şi 

informaţiile incluse în Document pot suferi modificări ulterior acestei date. Cu excep~ 
situaţiilor menţionate în mod expres în cadrul legal aplicabil, Emitentul nu îşi asumă oblig;:1~a 
de a actualiza sau revizui infonnaţiile cuprinse în acest Prospect. 

Intennediaml este reprezentat de către Dl. Adrian Mădescu, în calitate de Director General 
Adjunct. Intennediarul nu a verificat nicio informaţie cuprinsă în Prospect. Răspunderea 
exclusivă şi completă cuprivirela infonnaţiile cuprinse în prezentul Prospect revine Emitentului. 

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Prospect sunt rezultan1l unei analize atente 
şi diligente şi sunt fundamentate pe ipoteze şi prezumţii de bună credinţă şi rezonabile. În baza 
cunoştinţelor sale, Emitentul confirmă că acest Prospect conţine toate infonnaţiile impo1tante cu 
privire la Emitent, la a facerile acestuia şi la instrnmentele financiare emise şi că toate acestea 
sunt reale şi corecte. De asemenea, Emitentul confinnă că infonnatiile prezentate nu sunt de 
natură a induce în eroare şi că toate opiniile şi interpretările Emitentului incluse în prezentul 
Prospect sunt exprimate cu bună credintă. 

Emitentul confinnă că, după cunoştinţele sale, informaţiile incluse în acest Prospect sunt 
conforme cu realitatea şi nu există omisiuni susceptibile să le afecteze semnificaţia. 

1.3.Informaţii obţinute de la terţe părţi 

Infonnaţiile provenite de la terţe părţi au fost reproduse în prezentul Prospect cu acurateţe şi după 
cunoştinţele Emitentului şi în măsura în care acesta poate să confinne având în vedere datc!e 
publicate de terţele părţi în cauză, nu au fost omise fapte care ar face ca informaţiile respective 
fie incorecte sau să inducă în eroare. Sursele oricăror informaţii provenite de la terţe părţi sunt 
indicate alături de infonnaţiile respective. 

1.4.Apro ba rea Prospectului 
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Prezentul Prospect de admitere la tranzacţionare a fost aprobat de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate competentă în temeiul Regu !amentu lui p1ivind 
Prospectul prin decizia identificată pe prima pagină a prezentului Prospect. 

ASF aprobă acest Prospect de admitere la tranzacţionare doar din punctul de vedere al îndeplinitii 

standardelor privind caracteml exhaustiv, inteligibil şi coerent impuse de Regulamenl11 I p1ivind 
Prospectul. 

O astfel de aprobare nu ar trebui să fie considerată drept o aprobare a calităţii valorilor mobiliare 

care fac obiechd acestui Prospect, iar Investitorii ar trebui să evalueze ei înşişi în ce măsură 

investiţia în valorile mobiliare este adecvată. ,,,_-- -~--~ .. ,,,., 

/:
~~ "' \.,,,,,. 
'-J -~-,_ 

( !. . \ 

2. AUDITORII STATUTARI \ ;_ '· 

2.1. Numele şi adresa auditorilor financiari ai conturilor emitentului, pentru perioada acoperită 
de informaţiile financiare istorice 

Auditorul Emitentului pentm anii financiari încheiaţi la data de 31 decembrie 2021 şi 31 decembrie 
2020 a fost societatea KPMG AUDIT S.R.L. Societatea KPMG AUDIT S.R.L. arc sediul în 
Municipiul Bucureşti, Sector l, Miro Offices, DN l, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 89A, Tel 
+40372377800, Fax +40 372377700, este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/4439/2000, cod unic de înregistrare RO 12997279, fiind înregistrată la Autoritatea pcntm 
Supravegherea Publică a Activităţii de Audit (ASPAAS). 

KPMG AUD IT S.R.L. a auditat Situaţiile Financiare Individuale şi Separate pentm anul încheiat la 
data de 31 decembrie 2021 şi Sihiaţiile Financiare Individuale şi Separate pentru anul încheiat la 
data de 3 I decembrie 2020. 

2.2. Schimbarea auditorilor 

Pentru perioada vizată de informatiile financiare din data de 31 decembrie 2020 şi din data de 31 
decembrie 2021, nu au existat situaţii de demitere a auditorilor sau schimbare a auditorilor sau 
sihiaţii în care auditorii să nu fi fost realeşi. 

Pentru anii financiari care se încheie la 31 decembrie 2022, 31 decemb1ie 2023 şi 31 decemb1ie 
2024 auditorul Emitentului va fi Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucureşti, clădirea The Mark, 
Calea Griviţei nr. 84-98 şi 100-102, etaj 9, înregistrată la Registrul Come11tllui sub nr. 
J40/6775/I 995, cod unic de înregistrare 7756924. 
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3. FACTORII DE RISC 

Orice investiţie în valori mobiliare implică anumite riscuri. Trebuie să analizaţi cu atenţie unnăto1ii 
factori de risc şi incertitudini, împreună cu celelalte informaţii incluse în acest Prospect inclusiv 
Sin1aţiile Financiare Individuale şi Separate, înainte de a lua decizia de a investi în Obligaţiuni. În 
ipoteza în care oricare dintre riscurile de mai jos s-ar materializa, acest fapt ar putea avea un impact 
negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare, rezultateloroperaţionale sau perspectivelor 
Emitenn1lui. 

Oricare dintre factorii de risc menţionaţi în cele cc urmează ar putea avea, în mod individual sau 
agregat cu alţi factori de risc sau în anumite circumstante, efecte nefavorabile asupra activităţii, 
situaţiei financiare, rezultatelor operaţionale sau asupra perspectivelor Emitenn1lui, precum şi asupra 
preţului de piaţă al Obligaţiunilor emise de Emitent. 

Descrierea de mai jos a factorilor de risc nu se doreşte a fi exhaustivă şi nu este o prezentare a tuturor 
riscurilor şi a tun1ror aspectelor semnificative ce ţin de investiţia în Obligaţiunile emise de Emitent 
Factorii de risc şi incertitudinile suplimentare, inclusiv cele despre care Emitentul nu are cunoştin~1 
în prezent sau pe care le consideră nesemnificative, ar putea avea de asemenea efecte nefavorabile 
semnificative asupra activităţii comerciale, situaţiei financiare, rezultatelor operaţiunilor, fluxului de 
numerar sau perspectivelor Emitentului şi ar putea afecta negativ preţul Obligaţiunilor. 

Emitentu I prezintă, în cele ce um1ează, o descriere a riscurilor şi a incertin1dinilor pe care le consideră 
semnificative, însă este posibil ca aceste riscuri şi incertitudini să nu fie singurele cu care se poate 
confrunta Emitennil. 

Ordinea în care sunt prezentaţi factorii de risc nu reflectă probabilitatea materializării acestora sau 
magnitudinea potenţialului impact al acestora asupra activităţii comerciale, sinrnţiei financiare, 
rezultatelor operaţiunilor, fluxurilor de numerar şi/sau perspectivelor Emitentului. Riscurile prevăzute 
în acest Prospect se pot materializa în mod individual sau cumulat. 

Trebuie să citiţi şi să analizaţi cu atenţie prezentul Prospect în întregime şi trebuie să ajungeţi la 
propriile concluzii înainte de a lua decizia de a investi în Obligaţiuni. Mai mult, în~i}!t~ a lua decizia 
de a investi, ar trebui să vă consultaţi cu propriul intennediar, avocat, corifabil, a~'ci .,., r sau al~ 
consultanţi financiari,juridici şi fiscali şi să analizaţi cu atenţie riscurile,4sociate unei ii'ij_ estiţii în 
Obligaţiuni şi să analizaţi decizia de a investi prin prisma circumstanţel~r personale. 
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3.1. Riscuri legate de piaţa pe care activează Emitentul (ca piaţă eJ.ergentă) / 

3.1.1. Economia României este mai vulnerabilă la fluctuaţiile economice globale decât pieţele 
dezvoltate. 

Războiul din Ucraina a declanşat un şoc global cu efecte majore asupra mediului economic 
local şi internaţional care se află sub spectrul evoluţiei adverse asociate conflictului militar în 
derulare. lmpacn1I macroeconomic al războiului este grevat de numeroase necunoscute care nu 
exclud creşteri de mai mare amploare a cotaţiilor materiilor prime (atât al celor energetice, cât 
şi al celor agro-alimentarc, comprimare semnificativă a consumului şi investiţiilor) şi 
încetinirea activităţii economice. 

Unul dintre cele mai importante riscuri sistemice pentru stabilitatea financiară din România în 
perioada unnătoare este reprezentat de creşterea incertitudinii la nivel global şi reducerea 
rapidă a încrederii investitorilor în economiile emergente. Principalele elemente care pot afecta 
stabilitatea financiară la nivel global sunt reprezentate de ajustarea apetitului la risc al 
investitorilor şi de gradul ridicat de îndatorare, în special în sectorul companiilor nefinanc1arc. 

Războiul din Ucraina, creşterea preţurilor energiei, inflaţia şi epidemia de COVJD-19 au 
crescut volatilitatea pe pieţele financiare globale şi sunt de natură să afecteze în continuare 
condiţiile economice la nivel european şi mondial. 

Impactul acestor evoluţii economice globale şi a impredictibilităţii cauzate de războiul din 
Ucraina, creşterea preţurilor energiei, inflaţia şi epidemia de COVID-19este, de cele mai multe 
ori, mai puternic pe pieţele emergente, cum este România, decât pe pieţele mature. 
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Dezechilibrele economice globale ar putea reduce investiţiile străine în România, iar economia 
locală s-ar putea confrunta cu probleme grave de acces la pieţele financiare care ar putea 
detennina, printre altele, majorarea impozitelor, impunerea de noi impozite sau adoptarea altor 
măsuri cu impact maj or asupra cadrnlui de reglementare. 

În condiţiile în care Emitentul îşi desfăşoară activitatea în România, performanţa acestuia este 
influenţată de nivelul şi ciclicitatea activităţii economice din România, care la rândul său este 
afectată de evenimentele economice şi politice locale şi internaţionale. De asemenea, în ultima 
perioadă, în România au existat conflicte politice care dacă s-ar amplifica ar putea cauza o 
stagnare a dezvoltării economice a ţării. 

Creşterea nivelului şomajului poate avea un impact negativ direct asupra capacităţii clienţilor 
Emitentului de a-şi plăti datoriile, iar contracţia economiei globale şi/sau locale poate limita 
Jintele de creştere ale Emitentului, detenninând un efect negativ semnificativ asupra activităţii 
Emitentului, asupra perspectivelor, rezultatelor operaţiunilor şi situaţiei sale financiare. 

3.1.2. Riscurile generate de incertitudinile Ja nivel global în contextul războiului din Ucraina ar 
putea afecta negativ Emitentul. 

Războiu I din Ucraina, în toate dimensiunile sale, produce efecte alannante în cascadă asupra 
unei economii mondiale deja afectate de COVID-19 şi schimbările climatice. 

Proiecţiile recente ale Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezv5' ltarţ.(JJNCTAD) 
din martie 2022 estimează că economia mondială va avea din cauza războ)ului<>°crc~tţrJ,_a PIB
ului mai mică decât se aştepta, aspect ce perturbă grav pieţele alirhentare, eneqffe'ijce şi 
financiare. ( t:) 
• Criză alimentară J 

Pe măsură ce războiul din Ucraina continuă, specialiştii iau în calcul riscurile tot mai maii ale 
unei crize alimentare internaţionale. 

Confonn Raportului Naţiunilor Unite din 13 aprilie 2022, efectele războiului din Ucraina sunt 
resimţite nu numai la nivel regional, ci şi în întreaga lume, datorită contribuţiei semnificative a 
regiunii la aprovizionarea cu alimente şi energie. În ceea ce priveşte produsele alimentare, 
există provocări de producţie şi export: acestea sunt deja asociate cu o disponibilitate redusă şi 
cu creşteri de preţuri. Preţurile de import pentru alimente (şi energie) sunt deja la niveluri record 
şi pare inevitabil ca acestea să continue să crească. Acest lucru va avea efecte larg răspândite, 
iar consecinţele pentru persoanele mai sărace şi vulnerabile vor fi deosebit de grave. 

Mulţi producători de alimente nu pot accesa, din diverse motive, granturile agricole de care au 
nevoie, astfel încât impactul perturbărilor actuale ale pieţei poate fi resimţit până în 2023. 

• Criza energetică 

Conform Raportului Naţiunilor Unite din 13 aprilie 2022, din cauza războiului din Ucraina, 
creşterea semnificativă a preţurilor la petrol şi gaze poate duce la efecte de contractare pe 
termen lung. Pe de o parte, poate redirecţiona investiţiile în industriile extractive şi în generarea 
de energie pe bază de combustibili fosili, riscând inversarea tendinţei de dccarbonizare 
documentată în ultimii 5-1 O ani. Pe de altă parte, poate accelera, de asemenea, tranziţia către 
surse alternative de energie. 

• Criza fi11a11cillră 

Confonn Raportului Naţiunilor Unite din 13 aprilie 2022, economia mondială este în pragul 
unei crize globale a plăţii datoriilor. Chiar şi înainte de începerea războiului din Ucraina, ţările 
în curs de dezvoltare au cheltuit în medie 16% din veniturile lor din export pentm serviciul 
datoriei. 

În plus, randamentele obligaţiunilor din ţările în curs de dezvoltare sunt în creştere din 
septembrie 2021, având în vedere aşteptările privind înăsprirea monetară în ţările dezvoltate. 
Creşterile ratelor dobânzilor alături de dezordinea financiară ar fi o lovitură dublă pennu 
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economiile în curs de dezvoltare, prin creşterea ratei dobânzii şi o volatilitate mai mare pe 
pletele futures pe mărfuri şi obligaţiuni, ceea ce duce la creşterea primelor de risc pe Jângti 
presiunile cursului de schimb. 

Situaţia incertă cu privire la războiul din Ucraina, evoluţia preţurilor bunurilor energetice şi 
non-energetice, spirala inflaţionistă afectează negativ economia şi ar putea afecta, impliciţ 
activitatea Emitentului, perspectivele, rezultatele operaţionale sau situaţia financiară şi 
capacitatea Emitentului de a-şi respecta obligaţiile aferente Obligaţiunilor. 

3.1.3. Riscurile generate de nivelul de incertitudine cu privire la evoluţia situaţiei 
epidemiologice şi repercusiunile pe care le poate avea aceasta asupra stabilităţii 
financiare pot avea un impact major asupra operaţiunilor bancare, asupra mediului 
social şi economic şi evoluţiilor pieţelor financiare, precum şi asupra Emitentului. 

Deşi România a renuntat la starea de alertă şi la toate restricţiile aferente pandemiei de COVID-
19 începând cu data de 9 martie 2022, fiind create premisele unei accelerări a redresătii 
activităţii economice, incertitudinea şi teama privind consecinţele reapariţiei unui nou val 
continuă să ameninţe pieţele financiare. 

Potrivit estimărilor analiştilor, nu este exclus ca un alt val să detennine autorităţile să impună 
noi restricţii care vor afecta în principal consumul, principalul motor al economiei, dar şi 
apetitul pentru investiţii. 

Ince11itudinea legată de evoluţia COVID-19 şi efectele impredictibile ale inflaţiei vor continua 
să guverneze deciziile de business, mare parte din planurile de investiţii unnândsă fie amânate. 

La data prezentului Prospect, deşi riscurile au scăzut şi măsurile de restricţii au fost ridicate, 
potenţialul de incertitudine rămâne ridicat, evoluţia situaţiei şi repercusiunile pe care le poate 
avea epidemia COVID-19 se menţin în continuare dificil de previzionat. 

Măsurile de limitare a răspândirii bolii au generat contracţia puternică a cererii, creşte1i 
importante de volatilitate pe pieţele financiare şi ajustări ale preţurilor activelor financiare. 

Incertitudinea cu privire la reapariţia pandemiei, precum şi o posibilă reintroducere a 
restricţiilor aferente, cumulată cu degradarea condiţiilor macroeconomice pe plan local şi 
internaţional ar putea antrena, între alte efecte negative: (i) scăderea consumului, (ii) 
imposibilitatea de rambursare a creditelor de către unii dintre clienţii Emitentului ca urmare a 
pierderii de către aceştia a calităţii de salariat sau a diminuării veniturilor acestora, (iii) o 
tendinţă de lichidare a depozitelor bancare, (iv) scăderea fluxului de nume~ r ~~uzat de neplata 
ratelor scadente sau de anumite decizii ale statului român de a suspend«-.platirl:i~!yr de către o 
parte sau toate categoriile de clienţi ai Emitentului în scopul protejăfi,i acestora; (v~cetinirea 
economiei la nivel naţional, european, dar şi global. ( J ) 

O posibilă reintroducere a restricţiilor ar putea afecta negativ în mod substanţial activitatea 
Emitentului. 

3.1.4. Riscurile generate de incertitudinile la nivel global în contextul crizei energetice ar putea 
afecta negativ Emitentul. 

La incertitudinile de natură sanitară s-au adăugat şi cele privind evoluţia preţurilor bunurilor 
energetice şi non-energetice, iar tendinţa de accelerare a dinamicii inflaţiei, marcată şi de 
perturbări în lanţurile de producţie şi aprovizionare, s-a generalizat la nivel internaţional. 

Creşterea preţurilor la energie pe plan european şi local în perioada recentă a antrenat deja în 
cascadă creşterea preţurilor. 

Fluctuaţiile cotaţiilor energiei electrice şi ale gazelor naturale se transmit în rata inflaţiei direct, 
prin preţurile plătite de consumatorii finali, dar şi indirect, pe canalul costurilor de producpe 
ale altor bunuri şi servicii din coşul de consum. Aceste efecte de runda întâi sunt considerate 
tranzitorii, impactul lor persistând la nivelul ratei anuale a inflaţiei timp de patru trimestre în 
cazul efectelor directe şi, uneori, o perioadă mai lungă de timp în cazul celor indirecte, ca 
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unnare a faptului că transmisia creşterii costurilor de producţie în preţuri nu se produce 
întotdeauna imediat şi nici liniar. 

Confonn Raportului BNR asupra inflaţiei din august 2022, după opt luni consecutive de 
creştere, aceasta a ajuns, în luna iulie la 15%, în scădere de la 15. l % în luna iunie. BNR 
estimează că inflaţia se va stabiliza în trimestnil lll, după care se aşteaptă la o scădere grnduală 
în anul viitor. Inflaţia a fost determinată, în cea mai mare parte, de componente exogene, mai 
cu seamă de scumpirea consistentă şi peste aşteptări a energiei electrice şi gazelor naturale -
pe fondul modificării în luna aprilie a caracteristicilor schemelor de plafonare a preţuri lor , şi 
într-o mică măsură de majorarea preţului combustibililor, sub influenţa ascensiunii cotapei 
ţiţeiului, în contexhil războiului din Ucraina şi al sancţiunilor asociate. 

Dinamica viitoare a preţurilor energiei electrice şi gazelor naturale este marcată de o serie de 
oscilaţii induse de prelungirea schemei de plafonare a preţurilor energiei şi gazelor, care îşi vor 
pune amprenta şi asupra traiectoriei ratei anuale a inflaţiei. 

Deşi s-a intervenit legislativ prin Legea nr. 259/2021 (pentru aprobarea OUG nr. 118/2021 
privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze 
naturale pentru sezonul rece 2021-2022, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 11 12022) 
pentru îngheţarea preţului până la 3 I martie 2023, perturbarea condiţiilor la nivel mondial, 
creşterea preţului energiei electrice şi a gazelor naturale, precum şi prelungirea influenţei 
nefavorabile a factorilor conjuncturali, i.e. războiul din Ucraina, ar putea afecta negativ în mod 
substanţial activitatea Emitentului, perspectivele, rezultatele operaţionale sau situapa 
financiară şi capacitatea Emitentului de a-şi respecta obligaţiile aferente Obligaţiunilor. 

3.1.5. Riscurile generate de creşterea inflaţiei ar putea afecta negativ Emitentul. 

Confonn unui comunicat de presă al BNR din I 0.05 .2022, rata anuală a i?,flafiet,f,continuat să 
crească de la începutul anului 2022 şi se menţine pe un trend asce~dent. (~ 

Efectele inflaţioniste cu care se confruntă economia din România /ot afecta negatit :.''n mod 
substanţial activitatea Emitentului. 

Confo1m Raportului BNR asupra inflaţiei din august 2022, în cazul construcţiilor de clădiri, 
perspectiva BNR este una rezervată, majorarea diferenţei dintre preţurile efective şi cele 
precontractate (ca unnare a scumpirii materialelor de construcţie) continuând să genereze 
întârzieri în execuţia lucrărilor, amânarea demarării de proiecte noi, scăderea puterii de 
cumpărare a populaţiei şi înăsprirea condiţiilor de creditare. 

Înrăutăţirea perspectivei apropiate a inflaţiei ar putea duce la creşterea costurilor salariale 
(inclusiv costurile cu remuneraţia persoanelor din conducerea Emitentului), precum şi la 
deteriorarea calităţii portofoliului de credite al Emitentului şi creşterea NPLs ce pot duce la 
creşterea riscului de credit pentru Emitent, cu consecinţe negative asupra activităp~ 
perspectivelor şi profitabilităţii acestuia. 

3.1.6. Riscurile generate de întârzierea reformelor şi a absorbţiei fondurilor europene ar putea 
afecta negativ Emitentul. 

România are de implementat măsurile necesare utilizării fondurilor puse la dispoziţie prin 
Mecanismul de redresare şi rezilienţă, Comisia Europeană avizând favorabil în luna septemb1ie 
2021 şi, ulterior, Consiliul Uniunii Europene în luna octombrie 2021 Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în valoare de 29,2 miliarde euro. Investiţiile avute în vedere a 
fi realizate prin intennediul acestor programe sunt de natură a susţine un model de creştere 
sustenabil pe tennen mediu şi lung. Din alocările totale pentru refonne şi investiţii incluse în 
PNRR, 41 % sunt alocate ajustărilor necesare tranziţiei către o economie favorabilă mediului şi 
reducerii efectelor schimbărilor climatice, în timp ce 2 I% sunt pentru d igitalizare. 

Potrivit Raportului BNR asupra stabilităţii financiare din decembrie 2021, un risc sistemic nou 
este cel privind întârzierea refonnelor şi a absorbţiei fondurilor europene, în special prin Planul 
Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). 
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A vând în vedere parcursul reformelor economice din ultimii ani, instabilitatea politică şi 
capacitatea instituţională redusă alimentează riscul de întârziere a implementării acestor 
programe este ridicat. 

Întârzierea refonnelor şi a absorbţiei fondurilor europene ar putea afecta negativ în mod 
substanţial economia românească şi, implicit, activitatea, perspectivele, rezultateleopera~onale 
sau situaţia financiară Emitentului. 

3.1.7. Emitentul poate fi expus la riscul de piaţă cauzat de moratoriu 

În data de 29 iunie, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi 
instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori ("OUG 90/2022") ce 
reglementează posibilitatea ca persoanele fizice şi juridice (cu excepţia instituţiilor de credit) 
să poată amâna plata ratelor scadente (reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane) la 
instituţiile de credite şi Ia instituţiile financiare ne bancare, pentru o perioadă de până la nouă 
luni sub condiţia îndeplinirii anumitor condiţii descrise in OUG 90/2022. 

Aplicarea facilităţilor OUG 90/2022 la solicitarea unei părţi din clienţii Emitentului ar putea 
avea un efect negativ semnificativ asupra activitătii, situaţiei financiare ş,i/sau-a-~zultatelor 
operaţionale ale Emitentului. · <, ,., ·· ''1

~~,\ ., 

3.1.8. Instabilitatea politică, birocraţia, corupţia, deficienţele sistemult uridic şi :p;Î~ ţlale 
abuzuri ale autorităţilor cu funcţii de control ar putea crea \I.În mediu de a ceri 
nefavorabil în România şi pot afecta operaţiunile Emitentului. . ·-". 

Emitentul se poate confrunta cu o serie de condiţii nefavorabile şi riscuri economice, politice 
şi juridice mult mai ridicate în România prin comparaţie cu pieţele mature. Interacţiunea dintre 
autorităţi şi mediul de afaceri poate fi af eclată de instabilitatea politică, birocraţie, lipsa de 
transparenţă şi de cazuri de compţie. 

România se sin1ează printre ţările membre UE cu cel mai ridicat nivel de corupţie, potrivit 
Indicelui de Percepţie a Corupţiei al Transparency lntemational care evaluează datele privind 
corupţia din ţările din întreaga lume şi le clasează pe o scară de la 1 (cea mai puţin coruptă) la 
I 00 (cea mai coruptă). În anul 2021, România s-a clasat pe locul 66 din 180, cu un rating de 45 
din 100. 

Conform unor raportări, au existat cazuri când compţia a afectat sistemele judiciare şi unele 
organisme de reglementare şi administrative din România care ar putea fi relevante penim 
activităţile Emitentului. 

Sistemele juridice şi judiciare din România nu asigură întotdeauna aceleaşi căi de atac şi 
sancţiuni (inclusiv împotriva corupţiei), aşa cum se întâmplă în pieţele mature din state membre 
ale Uniunii Europene, fapt ce poate îngreuna punerea în executare a unor decizii ale instanţelor 
şi/sau un proces judiciar eficient, lucru care ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra 
activităţii, rezultatelor operaţionale şi situaţiei financiare ale Emitentului. 

3.1.9. O retrogradare a ratingurilor de credit ale României de către agenţiile internaţionale de 
rating ar putea avea un impact negativ asupra activităţii Emitentului. 

Datoria pe tennen lung în monedă străină şi naţională a României are în prezent ratingul Baa3 
(perspectivă stabilă) atribuit de Moody' s, BBB- (perspectivă negativă) atribuit de Fitch, 
calificativul BBB- (perspectivă stabilă), atribuit de S&P. 

Agenţia de rating Standard&Poor's a păstrat calificativul BBB-, dar a modificat perspectiva la 
stabilă pentm România. Motivul ţine de scăderea riscurilor fiscale, agenţia considerând că 
România are un guvern care a luat măsuri pentru a dezamorsa riscurile fiscale pe tennen scrnt 
şi prognozând că datoria publică netă se va stabiliza la 50% din PJB până în 2023. 

Orice modificări negative ale ratingurilor de credit ale României pentru datoria intemă sau 
externă efectuate de către agenţiile internaţionale de rating sau de către agenţii similare pot 
avea un impact negativ semnificativ asupra capacităţii Emitentului de a atrage finanţări 
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suplimentare, asupra ratelor dobânzilor şi altor condiţii comerciale în care această finanţare 
suplimentară este disponibilă, ceea ce ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra 
activită!ii, lîchidităţii, poziţiei competitive, perspectivelor, rezultateloroperaţiunilor şi situa~ei 
financiare a Emitentului. 

3.1.1 O. Criza generată de COVID-19 a sporit riscul de acumulare în continuare de credite 
neperformantet reflectând efectul negativ asupra solvabilităţii debitorilor bancari. 

Potrivit Raportului asupra stabilităţii financiare publicat de BNR în iunie 2022, în România, 
gradul de acoperire cu provizioane a creditelorneperfonnante a continuat să se majoreze la 
începutul acestui an (până la 67,2 la sută în martie 2022). Incertitudinea cauzată de criza 
pandemică s-a reflectat şi asupra structurii portofoliului de credite neperformante, soldul 
creditelor cu indicii de improbabilitate a plăţii crescând cu 24 la sută în perioada decemb1ie 
2019 - martie 2022, până la 56 la sută din volumul total al creditelor neperformante. 

Evoluţia viitoare a ratei creditelor neperfonnante, atât la nivelul companiilor nefinanciare, cat 
şi în cazul populaţiei va depinde, pe lângă dinamica de ansamblu a economiei, strâns leW¼lă de 
cea a crizei de sănătate publică, şi de situaţia financiară a debitorilor care au apelat la 
moratoriile de suspendare a obligaţiilor de plată faţă de instituţiile de credit. 

Conform raportului BNR asupra stabilităţii financiare din iunie 2022, riscul de nerambursare a 
creditelor contractate de către sectoml neguvernamental a fost inclus în categoria riscurilor 
sistemice ridicate, cu perspectivă de menţinere, după ce în anul anterior era considerat un risc 
sistemic moderat, perspectivele pentm perioada următoare indicând o evoluţie relativ 
constantă. Riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectoml neguvernamental a 
fost inclus în categoria riscurilor sistemice ridicate, cu perspectivă de menţinere, după ce în 
anul anterior era considerat un risc sistemic moderat, perspectivele pentm perioada următoare 
indicând o evolutie relativ constantă. ,,,-:,-:::..:~<.°',;, 
Nu pot exista gar~nţii că gradul actual de provizionare al EmitentuluGrn,va creşte\;t.,,.iitorsau 
că gradul de acoperire a riscurilor aferente se va dovedi suficienL~ . ~ 

' . 
Deteriorarea calităţii portofoliului de credite al Emitentului şi creşterea NPLs po duce la 
creşterea riscului de credit pentm Emitent, cu consecinţe negative asupra activită~i. 

perspectivelor şi profitabilităţii Emitentului. 

3.1.11. Riscul informatic şi riscul cibernetic. 

Criminalitatea cibernetică şi deficienţele sistemelor infonnatice au fost identificate de către 
BNR printre principalii factori determinanţi ai riscurilor pentm sectorul bancar. Pentru a 
consolida rezilienţa băncilor, una dintre priorităţile ce trebuie avute în vedere de către bănci 
este evaluarea riscului infonnatic şi a celui cibernetic prin interrnediul unor acţiuni de 
supraveghere organizate în acest sens. 

Fiabilitatea sistemelor infonnatice a devenit esenţială atunci când băncile au început să recm~ 
la aranjamente de lucru la distanţă. În acest context, riscul infonnatic şi riscul cibernetic au 
devenit unele dintre cele mai importante riscuri asociate COVID-19. 

Spaţiul cibernetic se caracterizează prin dinamism, generând atât opornmităţi de dezvoltare cât 
şi riscuri. Managementul riscului informatic şi cibernetic este un proces complex de 
identificare, evaluare şi contracarare a riscurilor. 

Emitentul s-a confmntat cu evenimente perturbatoare care au avut surse multiple, de la erori 
umane sau defecţiuni ale unor echipamente IT &C, la supraîncărcarea serverelor, atacuri 
cibernetice, probleme întâmpinate de către furnizorii terţi. 

3.1.12. Riscuri privind Entităţile FinTech şi digitalizarea. 

Transfonnarea digitală joacă un rol esenţial în procesul de eficientizare a activităţilor 

instituţiilor de credit şi în satisfacerea aşteptărilor clienţilor acestora. Pandemia de COVID-19 
a accentuat rolul pe care îl joacă Entităţile FinTech în procesele de inovare şi transfonnare a 
sistemului financiar. 
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3.2. 

3.2.1. 

Monitorizarea şi reglementarea riscurilor aferente digitalizării trebuie să fie prioritizate atât de 
către legiuitor, cât şi de fiecare instituţie de credit în parte. Actualul cadm de reglementare 
aferent serviciilor financiare este într-o continuă schimbare şi actualizare, încercând să tină 
pasul cu digitalizarea produselor bancare şi problematica securităţii cibernetice. Un astfel de 
cadru legislativ atât de volatil poate duce la apariţia unor riscuri operaţionale pentru institupile 
de credit din cauza lipsei implementării unor procese şi proceduri conforme cu respectivele 
reglementări aplicabile în domeniu. 

Lipsa transparenţei datelor şi informaţiilor accesibile privind activităţile desfăşurate de 
Entităţile FinTech, precum şi eventuale riscuri de neconformitate ale acestora şi/sau rezultate 
din contracte de fumizare de servicii pot determina încălcări ale Legislaţiei Aplicabile, 
vulnerabilităţi legate de securitatea datelor, nerespectarea regu lilorcu privire la spălarea banilor 
sau finanţarea terorismului, risc reputaţional şi riscul unor sancţiuni din partea autorităplor 
competente. 

Riscuri referitoare la Emitent 

Riscuri referitoare la activitatea Emitentului 

3.2.l.l. Fluctuaţia forţei de muncă ar putea afecta Emitentul. 

Perspectivele anului 2022 indică o accentuare a diferenţei dintre preturi şi salarii-fapt ce indică 
o scădere a nivelului de trai. Analiştii preconizează că vor exista sectoare economice în care 
inflaţia, blocajul financiar şi criza forţei de muncă vor adânci dezechilibrele macroeconomice 
din România. 

În condiţiile accentuării crizei fo11ei de muncă, principala provocare este generată de recmtarea 
angajaţilor calificaţi şi a persoanelor din conducerea Emitentului, precum şi de oferirea de 
salarii şi pachete de bonusuri şi beneficii competitive. 

Orice fluctuaţie a forţei de muncă, creştere a costurilor cu forţa de muncă sau alţi factori care 
afectează oferta de forţă de muncă ar putea avea un efect negativ asupra activităţi~ 
perspectivelor, rezultatelor operaţionale sau asupra situaţiei financiare a Emitentului. 

În plus, eventuale modificări legislative în domenii ce ţin de protecţia angajaţilor, legislapa 
muncii, asigurările sociale ar putea genera costuri suplimentare pentru Emitent. 

Emitentul trebuie să respecte şi să îşi desfăşoare activitatea în confonnitate cu prevederile 
aplicabile în mod specific societăţilor din sectorul serviciilor financiare. Emitentul trebuie, de 
asemenea, să respecte cerinţele prevăzute în cadrul general de reglementare aplicabil htturor 
societăţilor, precum protecţia angajaţilor, legislaţia muncii, asigurările sociale. 

Modul în care aceste legi şi reglementări sunt aplicate sau interpretate poate fi supus unor 
modificări continue de către autorităţile competente. În plus, acestea pot face obiectul unor 
modificări legislative, devenind mai stringente. Costurile angrenate pentru respectarea sau 
implementarea la nivelul Emitentului a unor astfel de legi şi reglementări sau modificări ale 
acestora ar putea creşte în viitor. 

Orice nerespectare a legilor şi reglementărilor aplicabile ar putea duce la amenzi sau alte 
sancţiuni aplicate de autorităţile de reglementare şi supraveghere competente şi ar putea afecta 
reputaţia Emitentului. În cazul în care costurile de confonnitate vor creşte sau vor fi aplicate 
amenzi pentru neconformare împotriva Emitentului, acestea ar putea avea un impact ne!?fttÎV 
asupra activelor,poziţiei financiare şi rezultatelor sale operaţionale, precum şi asupra reputaţiei 
acestuia. 

3.2.1.2. Eventuale fluctuaţii cu privire la membrii echipei de administrare şi ai personalului cheie 
calificat ar putea afecta activitatea Emitentului. 

Buna funcţionare şi succesul Emitentului depind în mare măsură de conducerea executivă, de 
organele de administrare şi de personalul calificat, cu o expertiză relevantă semnificativă în 
domeniul bancar. Pierderea sau incapacitatea temporară a unuia sau mai multor membri 
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executivi ar putea avea un efect negatîv semnificativ asupra activităţii, situatiei financiare si 
rezultatelor operaţionale ale Emitentului. În plus, creşterea viitoare a Em.itentu,lui şi capacitate~ 
sa de a se extinde cu succes şi de a dezvolta noi produse şi servicii depinde în mare măsură de 
capacitatea acestuia de a-şi păstra angajaţii cheie ş i de a recruta unii noi, cu expe11iză 
profesională relevantă şi cu cerinţe salariale ce se pot încadra în bugetul Emitentului cu privire 
la cheltuielile salariale. 

Atragerea şi menţinerea angajaţilor calificaţi ar putea deveni mult mai dificilă având în vedere 
concurenţa din partea altor instituţii financiare internaţionale cu resurse substanţiale de capital. 
Acest lucru ar putea duce la creşterea chelruîelilor viitoare cu angajaţii. 

Dacă Emitentul nu va atrage şi mentine noi talente specializate pe domeniile de interes 
relevante sau dacă cererea de angajaţi calificaţi pe piaţa muncii ar determina creşterea 
chelruielilor Emitentului cu angajaţii, acest lucru ar putea avea un impact negativ semnificativ 
asupra activităţii, poziţiei financiare şi rezultatelor operaţionale ale Emitentului. 

3.2.1.3. Emitentul este supus unei ample reglementări şi supravegheri din partea autorităţilor. 
Orice noi cerinţe şi modificări ale cerinţelor privind gradul de capitalizare şi de 
Îndatorare (efectul de levier) pot impune Emitentului obligaţia obţinerii de-e-apital sau 
lichidităţi suplimentare în viitor, în special în contextul stării de incertjtudine câ~'î~ de 
războiul din Ucraina sau de o posibilă reapariţie a pandemici de coyID-19, precunf~i o 
posibilă reintroducere a restricţiilor aferente. I . l 

I , I 
Emitentul este supus unei reglementări extinse iar autorităţile naţionale de reglementare 
exercită o putere considerabilă în ce priveşte cadrul de reglementare aplicabil instituţiilor de 
credit şi altor instituţii din domeniul serviciilor financiare. 

În acest sens, pot fi impuse reglementări ad-hoc de către guvern şi autoritatea de reglementare 
ca răspuns la o criză financiară şi acestea pot afecta în special instituţiile financiare, cum este 
şi Emitentul, chiar dacă nu sunt considerate de risc sistemic. Emitenrul are obligaţia de a 
respecta regulamentele Uniunii Europene,careau oaplicabilitatedirectăşi directiveleemopene, 
care trebuie implementate în legislaţia naţională. 

Autorităţile de reglementare (în special BNR şi ASF) au competenţă de supraveghere şi control 
periodic privind operaţiunile şi serviciile Emitentului. În cazul în care autorităţile de 
reglementare identifică o încălcare a legii, pot aplica diferite sancţiuni, inclusiv suspendarea 
sau retragerea autorizaţiei bancare. 

Reglementările şi /sau modificările suplimentare ale Legislaţiei Aplicabile ar putea genera 
cosruri semnificative sau constrângeri operaţionale care ar putea avea un impact negativ asupra 
activităţii Emitentului, asupra situaţiei sale financiare sau asupra perspectivelor acestuia. 

În urma evoluţiilor legislative şi de reglementare, cu precădere a celor legate de Acordul Base! 
privind supravegherea bancară, care constituie cadrul pentru reglementarea prudenţială a 
băncilor din UE, consolidarea reglementării, a supravegherii şi a gestionării riscurilor din 
secto ml bancar în conformitate cu principiile Base! III convenite la nivel internaţional (inclusiv, 
fără limitare, prevederile CRD IV, CRR2,BRRD2), Emitentul poate fi nevoit să se supună unor 
cerinţe crescute de capital şi lichiditate şi poate suporta costuri substanţiale legate de 
monitorizarea şi îndeplinirea acestor cerinţe. 

3.2.l.4. Neînregistrarea mărcii europene „Libra Bank" va împiedica Emitentul să folosească 
acest brand, în mod unitar, în întreg spaţiul Uniunii. 

Marca Libra Bank nu este înregistrată ca marcă europeană, ca urmare a deciziei Emitentului de 
a nu apela hotărârea EUIPO (a se vedea detalii în Secţiunea 5.7.). 

Această decizie a Emitentului nu impietează în niciun fel asupra dreptului Emitentului de a 
putea folosi în mod legal (i) în România, mărcile naţionale înregistrate la OSIM (inclusiv marca 
verbală „Libra Bank" nr. 132630) respectiv (ii) mărcile internationale "Libra Bank" nr. 
15106 l 6 respectiv nr. 1492325, în statele şi teritoriile în care aceste mărci au fost / vor fi 
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acceptate spre înregistrare (spre exemplu, în Ungaria), darva împiedica Emitentul să folosească 
acest brand, în mod unitar, în întreg spaţiul Uniunii Europene. 

3.2.1.5. Ca urmare a verificării mecanismelor de stabilire a preţurilor de transfer (în limba 
engleză „transfer pricilrg") sau a tranzacţiilor cu afiliaţii implementate de către Emitent, 
autorităţile fiscale pot impune majorarea sumelor efectiv datora te de către Emitent cu 
titlu de impozit, ceea ce ar putea reduce profitabilitatea activităţii comerciale a 
Emitentului. 

Emitentul este supus regulilor de stabilire a preţurilor de transfer şi altor reglementări fiscale, 
inclusiv celor legate de fluxul de fonduri dintre Emitent şi afiliaţii Emitentului, care au scopul 
de a asigura că nivelurile de venituri generate din respectivele tranzacţii se încadrează în 
condiţii normale de piaţă. Aceste nonne şi legi impun, în general, ca orice tranzacţie cu afiliap 
să se realizeze substanţial pe aceleaşi baze ca tranzacţiile dintre societăţi neafiliate, în condipi 
normale de piaţă, şi ca documentatia din perioada respectivă să fie păstrată pentru a face dovada 
modalităţii de stabilire a preţurilor de transfer. 

Dacă autorităţile fiscale contestă cu succes procedurile Emitentului privind preţurile de transfer 
sau tranzacţiile cu afiliaţii, Emitentul poate fi nevoit să achite taxe, dobânzi şi pcnalităp 
suplimentare, iar operaţiunile şi profitabilitatea Emitentului pot fi influenţate negativ, valoarea 
efectivă a impozitului pe care Emitentul îl datorează poate fi majorată, iar fluxurile de numerar 
ale Emitentului pot fi influenţate negativ semnificativ. 

În plus, este posibil ca Emitentul să nu respecte întotdeauna toate legile fiscale aplicabile, 
inclusiv legile privind stabilirea preţurilor de transfer, în ciuda eforturilor Emitentului de a 
cunoaşte şi de a respecta aceste legi. În aceste cazuri, Emitentul ar putea fi~oe-vQ.i, să îşi ajusteze 
procedurile de funcţionare, ceea ce ar putea influenţa negativ semniticâfli;[ , . ctivitatea 
comercială, situaţia financiară, rezultatele operaţiunilor, fluxul de /'h timerar şi pers. ectivele 
Emitentului. I_ _ ·) 

3.2.1.6. Concurenţa din sectorul în care activează Emitentul Îl poate 1afecta şi poatţ i:luce Ia 
scăderea veniturilor şi a profitabilităţii acestuia. 

Rezultatele Emitentului sunt influenţate de climatul economic, dar şi de concurenţă. 

Emitentul se confnmtă cu o concurenţă semnificativă în raport cu toate produsele şi serviciile 
oferite, aceasta operând pe pieţe dinamice. Dacă Emitentul nu poate păstra un grad de 
competitivitate ridicat in privinţa ofertei comerciale, atunci veniturile vor fi influenţate negativ. 
O reducere a profitabilităţii ar putea avea un efect negativ asupra rezultatelor din perioada 
respectivă, asupra valorii activelor şi a capitalurilor proprii. 

Emitentul concurează cu un număr mare de instituţii financiare internaţionale cu prezenţă 
locală în România, dar şi cu competitori locali. 

Anumite bănci au o prezenţă mai extinsă în România decât Emitentul, având un număr mai 
mare de agenţii sau oferind clienţilor o gamă largă de produse şi servicii, fiind capabile să 
ajusteze preţul Ia anumite produse şi servicii oferite în scopul atragerii clienţi lor şi majorării 

cotei de piaţă , 

Deşi Emitentu l depune eforturi pentru a menţine loialitatea clienţilor, păstrarea c l ienţilor poate 
fi influenţată de un număr de factori, inclusiv factori care ţin de puterea financiară, mărimea şi 
acţiunile întreprinse de competitori. 

Dacă Emitentul nu poate oferi produse şi servicii atractive şi profitabile, aceasta poate pierde 
cota de piaţă sau poate înregistra pierderi. 

Piaţa în care activează Emitentul este de asemenea supusă concurenţei din pa11ea Entităţilor 
FinTech (cum arfi Revolut, Monese) care au schimbat dinamica paradigmei tradiţionale şi care 
intră în competiţie cu instituţiile de credit, oferind conturi curente, schimb valutar gratuit şi 
plăţi instantanee peer-to-peer. Aceste Entităţi FinTech aduc pe piaţă o experienţă bancară 
complet digitală, netradiţională, caracterizată prin oferirea de marje mici şi flexibilitate ridicată 
în adaptarea platformei tranzacţionale cu noi beneficii. Poziţia în piaţă poate fi astfel afectată 
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de concurenţa preţurilor pentru serviciile existente şi de dezvoltarea rapidă a noilor produse, 
servicii şi canale de distribuţie. 

Dacă Emitenntl nu va putea face faţă în mod eficient presiunilor exercitate de concurenp sau 
nu va putea răspunde sau anticipa în mod eficient comportamentul şi aşteptările 

consumatomlui, acest lucru ar putea avea un efect negativ asupra cotei de piaţă, a câştigurilor 
şi a costului Emitentulu i, stării financiare, rezultatelor operaţiunilor şi perspectivelor 
Emitentului. 

3.2.1.7. Modificările ratelor dobânzilor pot avea un impact negativ asupra Emitentului. 

Emitentul este expus fluctuaţiilor nivelurilor principalelor dobânzi de pe piaţă atât la nivelul 
poziţiei financiare cât şi al fluxurilor de trezorerie. 

Managementul riscului ratei dobânzii reprezintă un element principal al politicii Emitentului, 
de menţinere a expunerii la risc în cadrul limitelor stabilite de Emitent şi la un nivel 
corespunzător politicilor interne, naturii şi complexităţii activităţilor Emitentului, astfel încât 
activitatea Emitentul şi poziţia sa financiară să nu fie afectate în mod semnificativ în situapa în 
care apar modificări ale ratelor dobânzii. 

Cu toate acestea, modificările ratelor dobânzilor sunt cauzate de mai mulţi factori ex temi 
controlului Emitentului, cum ar fi inflaţia, politicile monetare şi fiscale stabilite de BNR şi de 
Guvernul României, deciziile de politică monetară ale BCE în legătură cu EUR, liberaliz.area 
serviciilor financiare, creşterea concurenţei, precum şi condiţiile economice şi politice inteme 
şi internaţionale, iar astfel de modificări pot avea un efect negativ semnificativ asupra 
rezultatelor financiare, inclusiv asupra venitului net din dobânzi. 

Consiliul de administraţie al BNR, pe bazaevaluărilorşi datelordisponibile;în,şecJinţadin data 
de 5 octombrie 2022, a luat următoarele decizii cu privire Ia problemei dl politică1n~.etară: 

• majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25% P,e[an, de la 5,50%·~ an, 
începând cu data de 6 octombrie 2022; \ ·, , 

• majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,25% pe an, de la 
6,50% pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,25%, de la 4,50% pe an, 
începând cu data de 6 octombrie 2022; 

• păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară; 

• menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în 
RON şi în valută ale instituţiilor de credit. 

Cea mai mare pondere a veniturilor operaţionale ale Emitentului sunt venituri nete din dobânzi. 
Modificările în nivelul absolut al ratei dobânzii pot afecta ecartul între rata dobânzii pe care 
Emitentul o plăteşte la fondurile împrumutate de la deponenţi şi alţi creditori şi rata dobânzii 
pentru creditele pe care le acordă clienţilor săi. 

Dacă scade marja de dobândă, venitul net din dobânzi va scădea . Emitentul poate avea costuri 
crescute de menţinerea rezervelor de lichiditate reglementate şi prudenţialedeţinute în numerar 
şi active cu grad de lichiditate ridicat. O creştere a dobânzilor percepute clienţilor poate avea, 
de asemenea, un impact negativ asupra veniturilor din dobânzi dacă este redus soldul surselor 
atrase de la clienţi. Pentru a rămâne competitiv, Emitentul poate alege să crească ratele 
dobânzilor pe care le plăteşte la depozite, dar fără să poată creşte corespunzător ratele 
dobânzilor pe care le percepe clienţilor săi. 

În cele din mmă, o necorelare a structurii scadenţelor activelor purtătoare de dobândă şi a 
datoriilor purtătoare de dobândă în orice perioadă ar putea, în cazul modificărilor curbelor de 
dobândă, să reducă marja netă a dobânzii şi să aibă un efect negativ asupra veniturilor din 
dobânzi, asupra activităţii, situaţiei financiare, rezultatelor operaţiunilor, lichid ităţii sau 
perspectivelor Emitentului. 
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3.2.1.8. Fluctuaţiile cursului de schimb pot afecta în mod negativ rezultatele activităţilor 
Emitentului. 

Fluctuaţiile cursului de schimb pot detennina o pierdere sau o nerealizare a profiturilor 
prognozate din cauza variaţiei cursurilor valutare de pe piaţă, într-un sens nefavorabil pozi~ei 
adoptate. Pentru gestionarea riscului de curs valutar trebuie permanent analizată şi ajustată 
stmctura activelor şi a pasivelor proprii în diferite valute. 

O parte semnificativă a activelor şi pasivelor Emitentului este denominată în valută, în special 
în EUR. 

În plus, în cazul clienţilor neacoperiţi faţă de riscul valutar, există posibilitatea apariţiei acestui 
risc în cazul evoluţiei nefavorabile a valutei în care sunt exprimate împrumuturile, impacn.11 
unei variaţii adverse ale cursului valutar neputând fi absorbit de intrările de numerar ale 
contrapartidei. 

Deşi Emitentul respectă limitele şi întreprinde măsurile menite să reducă riscul valutar, 
fluctuaţiile ratei de schimb a valutelor prin raportare la RON pot avea un impact negativ asupra 
rezultatelor operaţiunilor, poziţiei financiare şi fluxurilor de numerar anuale ale Emitentului. 

3.2.1 .9. Emitentul este supus riscurilor operaţionale. 

Activitatea Emitentului poate fi semnificativ afectată negativ de pierderi sau nerealizarea 
profiturilor estimate în urma apariţiei unor factori interni (fraudă internă, erori ale angaja~lor, 
nerespectarea cerinţelor legale şi a regulilor de conduită, practici defecn~eJe~te de 
clientelă, produse şi activităţi, defecţiuni ale echipamentelor etc.) dar şi a unor factorfe~~mi 
(defecţiuni ale sistemelor externe, neîndeplinirea obligaţiilor sau a sta dardelor de că'tre 
societăţile către care au fost externalizate operaţiuni). ,- ~ ) 

Emitentul a implementat măsuri de control al riscurilor şi acţiuni de remediere dar, cu toate 
acestea, prevenirea şi controlul fiecăruia dintre riscurile operaţionale la care este expus 
Emitentul pot fi problematice. 

Asemenea dificultăţi în activitatea operaţională ar putea avea un efect negativ semnificativ 
asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Emitentulu i. 

3.2.1.10. Emitentul poate fi supus unor obligaţii fiscale oneroase. 

Deşi Emitent1.1I consideră că şi-a plătit impozitele în întregime şi la termen, autorităţile fiscale 
pot avea o interpretare diferită a regulilor aplicabile în materie fiscală, cu consecinţe ne~tive 
semnificative asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor Emitentl.1 lui. 

3.2.1.11. Emitentul este expus la riscul de fraudă şi activităţi ilegale. 

În orice fonnă ar apărea, frauda este un fenomen care slăbeşte principiile mediului de afaceri 
în care Emitentul îşi desfăşoară activitatea, afectând încrederea clienţilor, societăţii civile, 
autorităţilor şi întregului sistem bancar românesc, putând duce şi la pierderi financiare 
semnificative pentru toţi actorii implicaţi. Frauda reprezintă orice faptă comisă cu intenpa de a 
prejudicia Emitentul sau clienţii săi în relaţia cu Emitentul, în vederea obţinerii unor foloase 
sau beneficii necuvenite, indiferent de valoarea acestora. Emitentul, prin intermediul 
departamentelor interne dedicate, depune efo11Uri considerabile pentru identificarea cauzelor şi 
implementarea măsurilor antifraudă, controlul riscului de fraudă, acţiuni legale aplicabile 
cazurilor de fraudă.optimizarea pennanentăa procesului antifraudă şi creşterea performanţelor 
acestuia. 

Respectarea reguli lor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului 
implică costuri şi eforturi semnificative din partea Emitent1.1lui. 

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 respectare a 
sancţiunilor internaţionale sunt, confonn aprecierii Emitentului, adecvate pentru a asigura 
respectarea legislaţiei aplicabile, nu se poate garanta că acestea vor fi confonne în orice 
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moment cu toate normele aplicabile acestor arii de risc, aşa cum sunt acestea extinse şi aplicate 
şi tuturor salariaţilor săi în toate circumstanţele. 

Respectarea nonnelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, 
precum şi a normelor de prevenire şi combatere a conipţiei implică costuri şi eforturi 
semnificative, iar nerespectarea acestora poate avea consecinţe juridice şi reputaţionale grave 
pentru Emitent. 

3.2.1.12. Riscul de credit şi riscul de credit al contrapartidei. 

Emitentul este expus riscului de credit, actual sau viitor, ca unnare a nerespectării obligaţiilor 
contractuale de către clienţi. 

Deteriorarea condiţiilor macroeconomice determinate de războiul din Ucraina, creşterea 
preţurilor la energie şi creşterea accelerată inflaţiei, pot avea un impact negativ asupra 
capacităţii de rambursare a creditelor, având ca efect creşterea ratei de credite neperformante. 

~stfe~, E~itentu_l poate fi afectat d~ o deteriorare a calităţii portofoliului de,~r~c,lit.~~nifes~tă 
m pnnc1pal prm creşterea creditelor neperfonnante pe fondul CQndiţ11lor ec-O_llom1ce 
nefavorabile şi a evenimentelor politice neaşteptate. (" • ·; 

În plus, riscul de concentrare, actual sau potenţial, determinat de pierdeţi,~auzate de expJ erile 
mari pot afecta profitul şi perspectivele Emitentului. ., 

Gradul inadecvat de acoperire al creditelor nepe1fo1mante cu ajustări pentm pierderi aşteptate 
şi cu garanţii eligibile pentru cerinţa de capital, precum şi expunerea Emitentului la riscul 
rezidual, prin aprobarea tragerii unor credite înainte de constituirea garanţiilor sau de 
finalizarea procesu lui de constituire a garanţiilor în favoarea Băncii pot avea un impact ne~tiv 
semnificativ asupra Emitentului. 

Expunerile Emitennilui ca urmare a activităţii de tranzacţionare, creditare, constituire de 
depozite, decontare şi compensare, precum şi alte astfel de activităţi supun Emitentul la un risc 
de credit al contrapartidei dacă pierderile cauzate de neîndeplinirea obligaţiilor de către 
contrapartide depăşesc în mod semnificativ valorile pierderilor aşteptate şi provizioanelor 
constin1ite de Emitent sau detennină o majorare a provizioanelor. Acest lucru ar putea avea un 
efect negativ semnificativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi rezultatelor operaţiunilor 
Emitentului. 

În cazul unei situaţii nefavorabile, Emitentu I poate ajunge în incapacitatea de a efectua plă~le 
sub formă de dobânzi şi/sau principal şi astfel, Emitentul poate ajunge în imposibilitatea 
rambursării sumelor aferente emisiunii de Obligaţiuni. 

3.2.1. I 3. Riscuri referitoare la creditarea unor domenii de activitate cu volati1itate semnificativă. 

Emitentul continuă implementarea obiectivelor strategice bazate pe creditarea unor domenii de 
activitate deservite în mod specializat, dar caracterizate printr-o volatilitate semnificativă a 
veniturilor, respectiv creditarea debitorilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele 
construcţii, real estate şi agricultură, precum şi în cadrul profesiilor liberale. Astfel, există riscul 
ca aceşti debitori să fie afectaţi (în sensul diminuării veniturilor realizate şi al scăderii 
capacităţii de rambursare) de modificarea condiţiilor social-economice, inclusiv de um1ările 
crizei pandemice, ceea ce poate conduce la majorarea expunerii Emitentului la riscul de credit 
şi generarea unor venituri infeiioare celor estimate, reducerea gradului de realizare a ţintelor 
bugetate şi a rezultatelor financiare. 

3.2.2. Riscurile legate de aspectele juridice şi de reglementare, precum şi de litigii 

Deşi Emitentul acordă o atenţie deosebită respectării tuturor prevederilor legale, prin natura 
activităţii sale, acesta este expus litigiilor şi altor proceduri judiciare. A vând în vedere 
activitatea de zi cu zi a Emitentului, la data prezentului Prospect, Emitentul este implicat într
o serie de astfel de litigii şi proceduri judiciare, unele cu potenţial impact semnificativ asupra 
Emitentului. 
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În plus, este posibil ca Emitentul să fie afectat de alte pretenţii (de nannă contracnială sau de 
altă natură), plângeri şi litigii, inclusiv de la părţi adverse cu carea re relaţii contractuale,clienp, 
concurenţi sau autorităţi de reglementare,precum şi de o potenţială publicitate negativă pe care 
acestea o pot atrage. Acestea ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activităţii, a 
reputaţiei, a rezultatelor operaţionale şi a situaţiei financiare a Emitentului. 

Totodată, orice astfel de litigii, plângeri, pretenţii contractuale sau alte proceduri litigioase 
implică o detenninare adecvată de către Emitent a provizioanelor în funcţie de probabilitatea 
de pierdere a litigiului, estimată ţinând cont de opinia expertului implicat în cazul analizat şi în 
funcţie de suma care face obiecntl litigiilor. Imprevizibilitatea sistemului judiciar român şi a 
modificărilor legislative detennină dificultăţi în estimarea şanselor de câştig a litigiilor aflate 
în derulare, ceea ce poate conduce la creşterea expunerii Emitentului la riscul înregistrării unor 
pierderi şi/sau la stabilirea unor provizioane neadecvate. 

3.2.2.1. Potenţiala creştere a numărului procedurilor privind darea În pia tă în care este implicat 
Emitentul ar putea avea un impact negativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi 
perspectivelor Emitentului. . ~:--:: ... ,? 

Em~ten_~I este implicat_în 7 pr?ceduri d~ da~ în plată a ~~nor bunuri im?bileţ ~: ~erea st;~i,ţ_} 
ob!tgaţ11lor asumate pnn credite, aflate m diverse stadu de derulare ş1 demarate m baza Le·, 
Dării în Plată. \ · 

, 
Legea Dării în Plată se aplică contractelor de creditîncheiatedupăintrareaîn vigoarea acesteia, 
precum şi tuturor contractelor de credit în curs, indiferent dacă garanţia a fost executată integrnl 
sau nu. De asemenea, se aplică atât creditelor perfonnante, cât şi creditelor neperfo1mante, cu 
excepţia împmmuturilor acordate în cadrul programului guvernamental „Prima Casă" şi 
împrnmuturilor care depăşesc 250.000 EUR. 

Legea pennite lichidarea în întregime a oricăror împrumuturi contractate de o persoană fizică 
şi garantate printr-un aranjament ipotecar, inclusiv orice accesorii în legătură cu acestea. 

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 Dării în Plată, potrivit celui mai recent 
amendament adoptat de Parlamentul României în iunie 2019), Legea Darii în Plată continuă să 
reprezinte un risc pentru băncile din România cu o expunere semnificativă a portofoliilor de 
contracte de împrumuturi pentru persoane fizice. 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii Dării în 
Plată, s-au instituit mecanisme de recunoaştere mai facilă a aplicării impreviziunii în sin1apile 
în care cursul de schimb valutar a monedei străine în care a fost acordat creditul înregistrează 
o creştere de peste 52 ,6% sau obligaţia de plată lunară înregistrează o creştere de peste 50% ca 
unnare a majorării ratei de dobândă variabilă. 

Creşterea numărului procedurilor de dare în plată ca urmare a recentelor modificări legislative 
şi a impacn1Iui economic al pandemiei de COVID-19, crizei preţurilor energiei, inflaţiei şi 

războiului din Ucraina ar putea avea un impact negativ asupra situaţiei financiare şi 
provizioanelor Emitentului, mai ales având în vedere pierderile generate de deprecierea 
bunurilor imobile supuse procedurii dării în plată şi de costurile suplimentare pentru Emitent 
generate de gestionarea bunurilor imobile supuse procedurii, determinând în acelaşi timp o 
majorare a provizioanelor. 

3.2.2.2. Potenţiala creştere a numărului litigiilor privind clauzele abuzive În care este implicat 
Emitentul ar putea avea un impact negativ asupra activităţii, situaţiei financiare şi 
perspectivelor Emitentului. 

Emitentul este parte în mai multe litigii cu consumatorii, vizând printre altele constatarea 
caracterului abuziv al unor clauze contractuale. Numărul acestor litigii ar putea înregistra o 
creştere ca unnare a schimbărilor legislative preconizate. 
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Intrarea în vigoare în decembrie 2020 a Directivei UE nr. 1828/2020 privind acţiunile în 
reprezentare pentru protecţia intereselor colective ale consumatorilor (,,Directiva 1828/2020") 
şi publicarea în martie 2021 a Proiectului de Lege propus de ANPC pentru dezbatere publică 
în vederea implementării Directivei 1828/2020 creează premisele legislative penau 
implementarea în România a acţiunilor colective demarate de consumatori în sectorul financiar. 

Modificările legislative care vor surveni ca rezultat al transpunerii Directivei 1828/2020 în 
România, ce trebuie adoptate şi implementate până la data de 25 decembrie 2022, vor crea 
premisele intentării unor proceduri judiciare împotriva băncilor, facilitând accesul 
consumatorilor români la un remediu colectiv de atacare a contractelor de împrumut şi a 
garanţiilor aferente. 

Directiva I 828/2020preconizează posibilitatea intentării unoractiuni colective având ca obiect 
fie măsuri de încetare, fie măsuri reparatorii. În cazul „măsurilor 'de încetare" solicitate la nivel 
individual, consumatorii nu sunt obligaţi să îşi exprime consimţământul de a fi reprezentap de 
entitatea calificată să intenteze astfel de acţiuni, iar în cazul „măsurilor reparatorii" la nivel 
individual, consumatorii vizaţi de respectiva directivă îşi vor putea exprima, în mod explicit 
sau tacit, într-un termen corespunzător după introducerea respectivei acţiun~-~s_imţământul 

de a fi sau nu reprezentaţi de entitatea calificată în cadrul acţiunii colecţ,e respf)ijţc şi cu 
privire la acceptarea sau nu ca rezultatul acţiunii de reprezentare s· 1'fie obligatori i~_pentm 

aceştia. ~ ' ) 

Mai mult, în cadrul acţiunilor pornite pentm obţinerea unor măsuri ~e încetare, entită~le 
calificate nu vor avea obligaţia de a dovedi (i) nici pierderea reală sau prejudi~_iul real sufe1iţ 
la nivel individual, de consumatorii afectaţi de încălcare, (ii) nici intenţia sau negl ijenţa din 
partea operatorului economic. 

Aceste preconizate modificări legislative privind protecţia consumatorilor ar putea limita 
comisioanele şi dobânzile pe care băncile le pot percepe pentru anumite produse şi servicii sau 
pot adăuga măsuri suplimentare împovărătoare care să fie luate de Emitent. Acestea ar putea 
duce la pierderi semnificative pentru Emitent, afectând profitabilitatea şi solvabilitatea, şi pot 
duce la manifestarea riscurilor sistemice. 

Emitentul este parte într-un număr de l O dosare cu consumatorii privind clauze abuzive, aflate 
pe rolul instanţelor de judecată în diverse etape procedurale. 

Aceste litigii ar putea limita comisioanele şi cuantumu 1 dobânzilor pe care Emitentul le poate 
percepe pentrn anumite produse şi servicii sau pot adăuga obligaţii suplimentare privind 
contractele de credit. 

În cazul unor soluţii defavorabile Emitentului, acestea ar putea avea impact şi asupra modului 
în care Emitentul îşi poate structura în viitor mecanismele contractuale aferente produselor sale 
în relaţi ile sale cu consumatorii şi ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra pozi~ei 
financiare şi rezultatelor Emitentului generând în acelaşi timp o majorare a provizioanelor. 

3.2.2.3. Potenţiala creştere a expunerii Emitentului la riscul înregistrării unor pierderi şi L'l 
stabilirea unor provizioane neadecvate în cazul unor rezultate nefavorabile în cadrul 
procedurilor judiciare sau ca urma re a inspecţiilor şi investigaţiilor realizate de diverse 
autorităţi publice. 

Litigiile, plângerile, pretenţiile contractuale sau alte proceduri litigioase implică o detenninare 
adecvată de către Emitent a provizioanelor în funcţie de probabilitatea de pierdere a litigiu lui, 
estimată ţinând cont de opinia expertului implicat în cazul analizat şi în funq ie de suma care 
face obiectul litigiilor. I mprevizibilitateasistemuluijud ici ar român şi a mod ificărilorlegislative 
determină dificultăţi în cc priveşte estimarea şanselor de câştiga litigiilor aflate în derulare ceea 
ce poate conduce la creşterea expunerii Emitentului la riscul înregistrării unor pierderi şi la 
stabilirea unor provizioane neadecvate. 

BNR ar putea sancţiona Emitentul în cazul în care provizioanele nu sunt adecvate. 

De asemenea, daunele nu sunt acoperite de poliţele de asigurare încheiate de Emitent. 
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Aceste aspecte ar putea afecta act1v1tatea, situatia financiară, rezultatele operatiunilor 
Emitentului, lichiditatea sau perspectivele şi capacitatea sa de a efectua plăţile aferente 
Obligaţiunilor. 

3.3. Riscuri care pot afecta capacitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin 
Obligaţiuni 

3.3.1. Deţinătorii de Obligaţiuni sunt expuşi riscului de absorbţie a pierderilor legale. 

3.3.2. 

În situaţia aplicării instrumentului de recapitalizare internă de bail-in, BNR va exercita 
competenţele de reducere a valorii şi de conversie în confom1itate cu următoarea secvenţă 
( denumită şi „cascadă absorbantă a pierderilor"): (i) Fonduri proprii de nivel I de bază; (ii) 
Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar; (iii) Fonduri proprii de nivel 2 (cum se intenţionează a 
fi Obligaţiunile); (iv) Datorii subordonate care nu sunt Fonduri proprii de nivel I suplimentar 
sau Fonduri proprii de nivel 2; (v) Creanţe negarantate rezultate din instrumente de dato1ie în 
sensul aiticolului 2341 din Legea Insolvenţei şi restul obligaţiilor supuse bail-inîn conformitate 
cu ordinea de plată a creanţelor în procedurile de faliment, inclusiv ordinea prevăzută la art. 
234 din Legea Insolvenţei, în măsura necesară. 

--------Dacă instrumentul de bail-in este aplicat Emitentului, suma principală a 0bligăţiim•noţpoate fi 
total sau parţial redusă, anulată sau convertită în titluri de capital. (-· ' "t 
Obligaţiunile sunt subordonate majorităţii obligaţiilor Emitentului. .~) 

Obligaţiunile constituie obligaţii subordonate şi negarantate ale Emit~ntuhi'i. În_ :f az de 
insolvenţă sau lichidare a Emitentului, toate creanţele cu privire la astfel de Obligafiuni vor 
avea un rang inferior creanţelor tuturor creditorilor din categoriile 1-8 din art. 234 din Legea 
Insolvenţei. 

Deţinătorii de Obligaţiuni vor avea o creanţă subordonată şi negarantată faţă de Emitent. Plin 
urmare, creanţa Deţinătorilor de Obligaţiuni se va supune ordinii de distribuire obligatorie 
stabilită de legea română pentru creanţe subordonate în cazul unor evenimente de executare şi 
în cazul lichidării în cadrul falimentului, respectiv creanţa Deţinătorilor de Obligaţiuni va fi 
subordonată un11ătoarelor obligaţii de plată ale Emitentului (astfel cum sunt prevăzute în att 
234 din Legea Insolvenţei şi cum pot fi modificate sau înlocuite ulterior): 

I. taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii falimentului, inclusiv cheltuielile 
necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea instituţiei de credit 
debitoare, precum şi plata onorariilor persoanelor angajate în condiţiile legii, inclusiv ale 
lichidatornlui judiciar; 

2. creanţele rezultate din depozitele acoperite în sensul prevederilor cuprinse în legislaţia 
privind schemele de garantare a depozitelor, inclusiv creanţele schemelor de garantare a 
depozitelor rezultate din subrogarea în drepturile deponenţilor garantaţi şi/sau din 
finanţarea, potrivit legii, a măsurilor de rezoluţie a instituţiei de credit debitoare, precum şi 
creanţele izvorâte din raporturi de muncă pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii 
procedurii; 

3. creanţele reprezentând acea parte a depozitelor eligibile ale persoanelor fizice, ale 
microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii care depăşeşte plafonul de 
acoperire prevăzut în legislaţia privind schemele de garantare a depozitelor şi depozitele 
persoanelor fizice, ale microîntreprinderilor şi ale întreprinderilor mici şi mijlocii, care ar fi 
depozite eligibile dacă nu ar fi fost făcute prin intermediul sucursalelor situate în afara 
Uniunii Europene ale unor instituţii stabilite în Uniunea Europeană; 

4. creanţele rezultând din activitatea debitorului după deschiderea procedurii; 

5. creanţele bugetare, creanţele schemelor de garantare a depozitelor, altele decât cele 
prevăzute la pct. 2, precum şi creanţele Băncii Naţionale a României decurgând din credite 
acordate de aceasta instituţiei de credit; 
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6. creanţele decurgând din operaţiuni de trezorerie, din operaţiuni interbancare, din operapuni 
cu clientelă, operaţiuni cu titluri, alte operaţiuni bancare, precum şi din cele rezultate din 
livrări de produse, prestări de servicii sau alte lucrări, din chirii, precum şi alte creanţe 
chirografare; 

7. creanţele izvorând din acte cu titlu gratuit; 

8. creanţele negarantate care rezultă din instmmente de datorie care î'ndeplinesctoate condipile 
prevăzute la art. 234 1 din Legea Insolvenţei. 

Prin unnare, capacitatea deţinătorilor de Obligaţiuni de a obţine recuperarea creanţelor faţă de 
Emitent poate fi limitată. 

Legea Insolvenţei include în categoria de la art. 234 punctul 9 creanţele decurgând din 
instrumente de datorie şi din împrumuturi, având la bază convenţii care prevăd o c lauz,1 de 
subordonare potrivit căreia, în caz de lichidare sau faliment al instituţiei de credit, astfel de 
creanţe unnează să fie plătite după creanţele tuturor creditorilor chirografari nesubordonap şi, 
după caz, ale altor creditori chirografari subordonaţi, fără a acorda un rang prefcrcnpal 
Obligatiunilor şi menţionează că în cadrul acestei categorii de creanţe, plata acestora se va 
efectua cu respectarea ordinii de preferinţă stabilite prin clauza de subordonare aferentă fiecărei 
creanţe. /.': · J. ·-.... ~, 

Intenţia Emitentului este ca Obligaţiunile să fie acceptate de BNR caiJi~nd parte cl}~tego1ia 
instrnmentelor de fonduri proprii de nivel 2. JI 
În caz de insolvenţă sau lichidare a Emitentului, toate creanţele cu privire la .istfel de 
Obligaţiuni vor avea un rang inferior creanţelor tuturor creditorilor nesub6rdonati ai 
Emitentului şi subordonaţi, cu excepţia celor ale căror creanţe reprezintă, prin lege, sau care, 
prin condiţiile acestora, sunt exprimate ca fiind de acelaşi rang (pari passu), cu crcantelc 
deţinătorilor instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 ( cum sunt Deţinătorii de Obliga puni) 
sau inferioare acestora. 

Având în vedere caracternl subordonat al Obligaţiunilor există riscul ca Detinătorii de 
Obligaţiuni să îşi piardă investiţia în Obligaţiuni în cazul în care Emitentul nu va dispune de 
suficiente fonduri pentru a rambursa atât toate creanţele creditorilor săi nesubordonaţi cât şi 
creanţele legate de Obligaţiuni şi celelalte creanţe care au acelaşi rang cu Obligaţiunile. 

Remediile în baza Obligaţiunilor sunt mai limitate decât cele de care dispun în mod obişnuit 
creditorii nesubordonaţi ai Emitentului. 

3.3.3. Folosirea instrumentelor de rezoluţie poate prezenta anumite riscuri pentru Deţinătorii 
de Obligaţiuni, întrucât Obligaţiunile constituie obligaţii subordonate şi incluse în 
fondurile proprii de nivel 2 ale Emitentului şi dat fiind faptul că BNR poate lua diverse 
măsuri fără acordul Deţinătorilor de Obligaţiuni. 

BNR, în calitate de autoritate de rezoluţie, poate să: 

• modifice Data Scadenţei Obligaţiunilor, să reducă valoarea Dobânzii datorate la Obliga~uni 
sau data la care aceasta devine scadentă (poate inclusiv să suspende temporar plata 
dobânzii), toate acestea putând afecta negativ valoarea de piaţă a Obligatitmilor în vederea 
revânzării şi ar putea afecta randamentul Obligaţiunilor. 

• impună ca Obligaţiunile să fie convertite, reduse sau anulate, însemnând că Deţinăto1ii de 
Obligaţiuni ar putea să îşi piardă întreaga investiţie sau o parte din aceasta, în măsura 
necesară şi respectând ierarhia instrumentelor de capital prevăzută în CRD TV, precum şi 
ierarhia creanţelor într-o insolvenţă obişnuită. 

Fiecare dintre măsurile menţionate mai sus poate fi adoptată 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. 
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Orice deficit rezultat din vânzarea activelor Emitentului poate duce la o reducere par~ală a 
sumelor destinate Deţinătorilor de Obligaţiuni sau, în cel mai rău caz, la o reducere la zero, 
însemnând că Deţinătorii de Obligaţiuni ar putea să îşi piardă întreaga investiţie sau o patte din 
aceasta. 

3.3.4. Obligaţiunile nu conferă dreptul de a accelera plăţile viitoare şi, de asemenea, nu pot face 
obiectul unor compensări sau garanţii. 

Termenii şi Condiţiile Obligaţiunilor nu prevăd evenimente de neîndeplinire a obligaţiilor. 
Deţinătorii de Obligaţiuni nu au dreptul să accelereze nicio plată viitoare a Dobânzii sau a 
principalului. 

În plus, Obligaţiunile nu sunt supuse niciunui acord de compensare care le-ar diminua 
capacitatea de a absorbi pierderile. 

3.3.5. Obligaţiunile pot fi răscumpărate la opţiunea Emitentului numai cu acordul prealabil al 
BNR. 

3.3.6. 

Emitentul va avea dreptul de a solicita răscumpărarea anticipată a Obligaţiunilor, numai sub 
rezerva anumitor condiţii, în special a acordului prealabil dat de către BNR. 

Prin unnare, Deţinătorii de Obligaţiuni vor trebui să suporte, dacă este cazul, riscurile 
financiare ale unei investiţii în Obligaţiuni răscumpărate înainte de teymen. --=::,~ 

/v ~\, 
Deţinătorii de Obligaţiuni au drepturi foarte limitate de a contesţ~ exercitarea ,, .~ ăror 
competente de rezolutie (inclusiv instrumentul de recapitalizare internă) În legă ,. ră cu , , . ( 

Emitentul. · 

În confo11nitate cu prevederile Legii privind Redresarea şi Rezoluţia, BNR, în calita ea sa de 
autoritate de rezoluţie, are în vedere obiectivele rezo luţiei şi alege acele instrumente şi 
competenţe care pennit realizarea în cel mai înalt grad a obiectivelor considerate de aceasta ca 
fiind relevante pentru fiecare situaţie în parte. În cazul Emitentului, instrumentul principal de 
rezoluţie aplicabil, comunicat de către BNR, este vânzarea afacerii (prin vânzarea integral a 
pachetului de acţiuni sau prin vânzarea pa1ţială de active/drepturi sau obligaţii) şi, ca instnunent 
de rezoluţie alternativ, instituţia de credit punte. Această ordine de aplicare a instrumentelor de 
rezoluţie poate fi modificată oricând de către BNR, inclusiv prin introducerea / înlocuirea 
instrnmentelor de rezoluţie aplicabile. 

BNR, în calitate de autoritate de rezoluţie relevantă, poate utiliza instrumentul de recapitalizare 
internă în ceea ce priveşte Emitentul şi Obligaţiunile, ceea ce poate duce la pierderea unei pă1ţ 
sau a întregii investiţii a Deţinătorilor de Obligaţiuni. 

Deţinătorii de Obligaţiuni au drepturi foarte limitate de a contesta şi/sau de a solicita 
suspendarea oricărei decizii a autorităţii de rezoluţie de a-şi exercita competenţele de rezolupe 
(inclusiv instrumentul de recapitalizare internă) sau de a cere anularea deciziei respective 
printr-un proces judiciar sau administrativ. 

3.3.7. ObJigaţiunile pot fi răscumpărate în orice moment din motive de impozitare sau de 
reglementare. 

BNR, în calitate de autoritate de rezoluţie poate permite Emitentului să răscumpe,e 
Obligaţiunile anticipat dacă sunt respectate anumite condiţii prevăzute de Legislaţia Aplicabilă. 

Emitentul poate să răscumpere anticipat Obligaţiunile înainte de scadenţa declarată, în orice 
moment, fiedin motive de impozitare, fiede reglementare, în condiţiile prevăzute de Legislapa 
Aplicabilă. 

Randamentul Deţinătorilor de Obligaţiuni poate fi afectat de răscumpărarea antic ipată. 

3.3.8. Inexistenţa dreptului de răscumpărare anticipată al Deţinătorilor de Obligaţiuni. 

Obligaţiunile nu conferă dreptul Deţinătorilor de Obligaţiuni de a cere răscumpărarea anticipată 
a acestora. 
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Prin unnare, Deţinătorii de Obligaţiuni vor trebui să suporte, dacă este cazul, riscurile 
financiare ale unei investiţii în Obligaţiuni până la scadenţa lor finală. 

3.3.9. Deţinătorii de Obligaţiuni sunt expuşi riscului ca Emitentul să emită alte instrumente de 
datorie sau să îşi asume obligaţii suplimentare. 

Este posibil să nu existe restricţii (contractuale sau de altă natură) cu privire la valoarea 
datoriilor sau a altor obligaţii (ordinare negarantate, senioare sau subordonate) pe care 
Emitentul poate (sau poate fi nevoit) să le emită, să le împrumute şi / sau să le supo1tc, acestea 
fiind la acelaşi nivel pari passu sau unul superior cu Obligaţiunile. 

Orice emisiune a unor astfel de instrnmente şi / sau orice angajare a unor astfel de obliga~i 
poate reduce suma recuperabilă de către Deţinătorii de Obligaţiuni în cazul insolvenţei 
Emitentului. 

3.3.1 O. Există riscul ca Obligaţiunile să nu fie admise sau menţinute la tranzacţionare pe piaţa 
administrată de BVB. 

Deşi Emitentul îşi propune să efectueze toate demersurile în vederea admiterii la tranzacţionare 
a Obligaţiunilor pe una dintre pieţele administrate de BVB, nu există nicio garanţie că, în 
eventualitatea în care intervin modificări în ceea ce priveşte condiţiile de admitere, se vor 
îndeplini toate cerinţele de listare. Pe cale de consecinţă, în cazul în care se modifică condiţiile 
de admitere/menţinere la tranzacţionare aplicabile, nu există nicio ce1titudine că Obligaţiunile 

vor fi admise la tranzacţionare pe piaţa principală administrată de BVB sau c!_ vor putea fi 
mentinute la tranzactionare. ,.,,---::cdr.~t 
Dac~ Obligaţiunile n,u sunt admise la tranzacţionare pe piaţa admiJ&t;~tă de B-~'gţfreţul 
Obligaţiunilor şi capacitatea de a le transfera ar putea fi afectate seiimificativ. '·; 

\ -
' 3.3.11. Există riscul ca tranzacţionarea Obligaţiunilor pe piaţa administrată de BVB,să fie 

suspendată. 

ASF este autorizată să suspende de la tranzacţionare sau să solicite BVB să suspende de la 
tranzacţionare Obligaţiunile dacă Emitentul nu respectă reglementările pieţei de capital sau 
dacă Emitentul se află într-o situaţie în care tranzacţionarea ar fi considerată a fi în detrimentul 
investitorilor. 

BVB are obligaţia să suspende tranzacţionarea Obligaţiunilor în anumite cazuri, dacă o astfel 
de acţiune nu afectează interesele investitorilor sau buna funcţionare a pieţei. Orice astfel de 
suspendare ar putea afecta tranzacţionarea Obligaţiunilor şi transferu l lor. 

3.3.12. Transferurile Obligaţiunilor ar putea fi supuse anumitor restricţii. 

Emitentul nu a înregistrat şi nu intenţionează să înregistreze Obligaţiunile în conformitate cu 
legile privind valorile mobiliare ale unei alte ţări decât România. Este obligaţia investitorilor 
în Obligaţiuni de a se asigura că investiţia în Obligaţiuni sau ofertele ulterioare, vânzările sau 
transfernrile ulterioare ale Obligaţiunilor din orice ţară, alta decât România, respectă toate 
legile privind valorile mobiliare aplicabile în respectivele jurisdicţii. 

3.3.13. Deţinătorii de Obligaţiuni se supun legislaţiei fiscale româneşti privind tranzacţionarea 
Obligaţiunilor şi plata Dobânzii făcute de Emitent în legătură cu acestea. 

Deţinătorii de Obligaţiuni pot fi obligaţi să plătească impozite sau taxe în confonnitatc cu legile 
din România, Investitorii ar trebui să se con su \te cu consultanţii lor cu privire la consecinţele 
fiscale ale achiziţiei, deţinerii, tranzacţionări i şi răscumpărării Obligaţiunilor. 

3.3.14. Există riscul unei fluctuaţii nefavorabile a preţului de tranzacţionare al Obligaţiunilor 
care poate afecta Deţinătorul de Obligaţiuni. 

O serie de factori interdependenţi care includ printre altele evenimente economice, financiare 
şi politice locale şi internaţionale, factori care afectează pieţele de capital în general şi bursa de 
valori pe care se tranzacţionează Obligaţiunile, precum şi modificări ale ratelor dobânzii, ratele 
inflaţiei sau lipsa cererii pentru acest tip de Obligaţiuni pot influenţa valoarea Obligaţiunilor. 
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Acest risc se poate concretiza în cazul în care Deţinătorul de Obligaţiuni vinde Obligaţiunile 
înainte de Data Scadenţei a acestora. 

3.3.15. Riscul valutar. 

Un Deţinător de Obligaţiuni denomînate într-o monedă străină este expus riscului modificărilor 
cursului valutar care pot afecta randamentul acestora. Modificările cursului valutar rezultă din 
diverşi factori, cum ar fi factori macroeconomici, tranzacţii speculative şi intervenţii ale 
băncilor centrale şi ale guvernelor. 

Având în vedere faptul că Obligaţiunile sunt emise în moneda EUR, Deţinătorii de Obliga~uni 
se expun la riscul valutar de volatilitate/fluctuaţie aferent cursului RON/EUR, de la momentul 
achiziţiei Obligaţiunilor până la data de valorificare a acestora. 

3.3.16. Valoarea viitoarelor plăţi de principal şi dobândă poate fi redusă de inflaţie. 

Rata reală a dobânzii Obligaţiunilor scade pe măsură ce inflaţia creşte şi poate deveni negj:!tivă 
dacă rata inflaţiei depăşeşte rata nominală a dobânzii. 

3.3.17. Riscul legat de plata principalului şi a dobânzilor. 

În cazul unor riscuri care ţin de lichiditate, Emitentul se poate afla în si_ţu~1ţ~]mtea plăti 
la timp, sau a nu putea plăti parţial sau delocdobânzile şi/sau principaJult:are dec~rgq~· n actuala 
emisiune de Obligaţiuni. Orice nerespectare a graficului de plăţi afcrţnte 9bligaţiunilt_ implică 
într-un risc de credit pentru deţinătorii acestor titluri. I ; • 1 ;· 

\. . 
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4. INFORMA TII DESPRE EMITENT 

4.1. Informaţii generale despre Emitent - Date de identificare 

Denumire legală şi comercială Libra Internet Bank S.A. 

Forma juridică Societate pe acţiuni 

Numărul de Înregistrare la Registrul J40/334/1 996 
Comerţului 

Codul unic de înregistrare 

Atribut fiscal 

Locul de înregistrare 

8119644 

RO 

Bucureşti 

Ţara de înregistrare România 

Durata de funcţionare Nelimitată 

Data constituirii 1 7 .O 1.1996 

Sediul social Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. I, 6, 9, 13, 
Clădirea Phoenix Tower, sector 3, Bucureşti 

Numele persoanei de legătură cu Meral Omer - Director Divizia Trezorerie 
BVB 

E-mail info@librabank.ro 

Numărul de telefon 08008 55555 

Pagina de internet https://www.librabank.ro/ 

Obiectul principal de activitate CAEN 6419 - Alte activităţi de intcnncdieri monetare 

Capital social la valoarea nominală 462.616.000 RON 

Codul LEI 3 I 5700WKDD4ZSRL 7HW38 
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Legislaţia în temeiul că reia îşi 
desfăşoară activitatea Emitentul 

Număr de înregistrare în Registrul 
Instituţiilor de Credit ţinut de BNR 

Emitentul a fost constituit în România ca o societate pc 
acţiuni, înfiinţată şi funcţionând în baza actelor 
nonnative în vigoare din România privind în special 
societăţile, institutiile de credit, emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă, precum 
şi în baza Actului său Constitutiv. 

"'5,, ,v,c"c 
~ -Y., 

<~;, 
·' 

RB-PJR-40-03 7 

• ' ,J --:\ 

Rating FITCH BB-{LT IDR) /·~ · i 
Î ,~ ' . f i 

Emitentul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la informaţiile dţ pe pag!9'"1 de internet 
întrucât acestea nu fac parte din prezentul Prospect, cu excepţia cazului în care aceste informa~i 
sunt incluse, prin trimitere în cadrul prezentului Prospect. 

4.2. Istoricul şi evoluţia Emitentului 

Emitentul a fost înfiinţat în 1996 sub numele de Banca Română pentru Relansare Economică S.A., 
având ca acţionari un număr semnificativ de persoane fizice şi persoane j uridice din România. În 
octombrie 1997, Emitentul şi-a schimbat denumirea în Banca Română pentru Relansare Economică 
S.A. - Libra Bank S.A. 

În aprilie 2000, pachetul majoritar de acţiuni al Emitentului a fost preluat de un grup de persoane 
fizice, cetăţeni turci şi ciprioţi. 

În 2003, Emitentul a devenit parte din grupul New Century Holdings {,,NCH"), ca mmare a achiziµei 
de către societăţile Romportmet S.A., Romarta S.A. şi Electroaparataj S.A. a aproximativ 60% din 
acţiunile Emitennilui. Informaţii privind acţiona1ii direcţi ai Emitentului la data prezentului Prospect 
sunt prezentate în Secţiunea 9 din Prospect. 

În 2005, Emitentul şi-a schimbat denumirea în Libra Bank S.A., iar din 2011 a devenit Libra Internet 
Bank S.A. 

Emitentul a fost prima bancă din România care a avut o abordare de nişă pe piaţă. Primul segment 
deservit în mod specializat cu produse şi servicii bancare a fost cel medical (începând cu anu 12004), 
iar apoi, succesiv, profesii liberale, dezvoltatori de proiecte imobiliare şi fermieri. 

Din 2011, odată cu rebrandingul în „Libra Internet Bank", Emitentul şi-a consolidat poziţia de lider 
şi inovator în digital banking, mizând pe o experienţă completă a clientului, în jurul aplicaţiilor online, 
pe automatizare şi rapiditate în procesarea solicitărilor şi operaţiunilor clienţilor şi pe conceperea unor 
produse revoluţionare, recunoscute prin numeroase premii. 

Emitentul, persoană juridică română,este supus legilor române şi nonnelorde supraveghere ale BNR 
fiind autorizat ca instituţie de credit pentru desfăşurarea de activităţi bancare pe teritoriul României, 
confonn Legii Bancare Române. 

Totodată, Emitentul este participant la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din România. 
Astfel, depozitele constituite la această instituţie de credit sunt garantate în condiţiile şi limitele 
prevăzute de lege. 

Emitentul este autorizat să îndeplinească toate activităţile specifice unei instituţii de credit, este 
membm SWIFT, Transfond şi Biroul de Credit, şi este bancă de decontare - participant compensator 
în sistemul Depozitarului Central. Emitentul este de asemenea membm al Asociaţiei Române a 
Băncilor din februarie 1998. 

4.3. Detalii privind orice eveniment recent specific Emitentului care este, într-o mare măsură, 
relevant pentru evaluarea solvabilităţii sale 
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Nu au fost alte evenimente relevante în afară de cele menţionate şi nici nu se estimează că vor avea 
loc în viitor alte evenimente care ar putea influenţa într-o manieră semnificativă solvabilitatea 
Emitentului. 

4.4. Ratingurile de credit atribuite Emitentului la cererea acestuia sau cu cooperarea acestuia în 
procesul de atribuire a ratingului 

În iunie 2021, Emitentul a primit pentru prima dată un rating emis de Ia o agenţie specializată de 
evaluare financiară, respectiv de la Fitch Ratings (una dintre cele mai mari agenţii de rating care 
evaluează viabilitatea investiţiilor în raport cu probabilitatea de neplată). 

În mai 2022, Fitch Ratings a revizuit perspectiva rating-ul acordat Emitentului la stabilă (de la 
negativă), pe fondul rezilientei peste aşteptări a performanţei Emitentului, în contextul riscurilor 
determinate de pandemie. Agenţia internaţională de rating a subliniat, de asemenea, capacitatea 
ratingurilor Emitentului de a absorbi eventuale presiuni asupra profilului său de credit, presiuni ce ar 
putea apărea ca efect de contagiune al conflictului din Ucraina. 

Fitch a confinnat totodată ratingurile Emitentului pentru datoriile pc tennen lung (LT IDR: BB-) şi 
pentru cele pe termen scurt (ST IDR: B), precum şi ratingul de viabilitate (VR: bb-). Aceste rating1.11i 
reflectă profitabilitatea rezonabilă, calitatea bună a activelor, precum şi nivelurile adecvate de 
capitalizare, finanţare şi lichiditate ale Emitentului, fiind în concordanţă cu dimensiunea Emitentului 
şi cu strategia sa de nişă. 

Totodată, în 2022, Fitch Ratings a retras ratingurile Support şi Support Floor acordate Emitentului, 
deoarece acestea nu mai sunt considerate relevante de către agenţia de rating americană în scopul 
stabilirii ratingului de credit pentru societăţile bancare 
(https://www.fitchratings.com/research/banks/bank-rating-criteria-12-1 1-20~.J-L 

,·:Ţ',,i,,Ccl-f.~ .... 

Ratingurile acordate Emitentului de către Fitch, în luna mai 2022 sunt: ,<fi._.., _ ~.-:~\ 

• LT IDR: 'BB-' (menţinut la nivelul din iunie 2021 ); ;f .,., , •J t 
\i~ . , .':T 3/~:f ,.. . J;; 

~. 
• ST IDR: 'B' (menţinut la nivelul din iunie 2021 ); 

• Viability: 'bb-' (menţinut la nivelul din iunie 2021); 

• Govemment Support: 'ns' (rating nou). 

Comunican1l din 2022 al Fitch Ratings poate fi consultat pe site-ul Fitch la unnătoarea adresa: 

• https://www.fitchratings.com/research/bank s/fitch-revises-1 ibra-intem et-bank-outlook-to
stab le-a f finns-a t-bb-23-05-2022 

Semnificaţia ratingurilor se regăseşte pe site-ul Fitch Rating;: 
https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions. 

4.5. Informaţii privind modificările semnificative ale structurii de împrumut şi de finanţare a 
Emitentului de la încheierea ultimului exerciţiu financiar 

Nu s-au înregistrat modificări semnificative negative în perspectiva Emitentului şi nici modificăli 
semnificative privind structura de împrumut de la încheierea ultimului exerciţiu financiar pentm care 
au fost publicate informaţii financiare până la data prezentului Prospect. 

4.6. Descrierea modalităţilor de finanţare preconizate ale activităţilor Emitentului 

Conform Situaţiilor Financiare Individuale şi Separate întocmite la data de 3 I .12.202 1, activită~le 
Emitentului sunt finanţate în principal (90, 7%) prin atragere de depozite de la clientelă, calculate ca 
depozite totale de la clienţi împărţit la sursele de finanţare (sumadepozitelorde la clienţi, împrumuturi 
de la instituţii financiare şi împrumuturi de la bănci). Alte canale suplimentare sunt împrnmuturile de 
la instituţiile financiare precum FEi şi BERD, împrumuturile de la bănci şi emisiunile de obliga~uni 
subordonate. Aceste canale adiţionale reprezintă aproximativ 9,3% din totalul surselor de finantare 
ale Emitentului. 

Structura totală a resurselor Emitentului 
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(în RON) 2021 2020 30.06.2022 

Tipul Resursei Volum Volum Volum 

I Resurse de 796.104.928 52.651.208 405.426.950 
Trezorerie 

A Împrumuturi de la 22.017.455 31.454.700 31.454.700 
instituţii financiare 

B Emisiuni de 221.659.495 21.196.508 225.765.487 
obligaţiuni 

C Împrumuturi de la 552.427.978 - I 62.469.043 
bănci 

2 Resurse de la 7. 781.433.303 6.405.096.125 7.754.727.141 
clienţi 

A Conturi curente 3. 719 .302.784 2.578.039.56 I 3.795.631.698 

B Depuneri clienţi 4.062.130.520 3.827 .056.564 ~jgş~~443 

/2<,~ :~ Total fonduri 8.577.538.231 6.457.747.333 ._. ~-160.~Js'4. z 1 
împrumuta te I', ''i g) .. _ . ... __ \ _ _ ,.._ -

.;I 
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5. PREZENT ARE GENERALĂ A ACTIVITĂ TILOR 

Emitentul se remarcă pe piaţă prin aplicarea unei strategii de nişă, fiind specializat în domenii precum 
profesiile liberale, dezvoltatori imobiliari şi agribusiness. Emitentul acordă o a!enţie deosebită tehnologiei 
modeme şi parteneriatelor cu Entităţile FinTech. 

De-a lungul timpului, Emitentul s-a afinnat drept una dintre cele mai inovatoare şi dinamice bănci din 
sistemul bancar autohton, fiind prima bancă din România care a lansat contul 100% online, în 2014, prin 
care clienţii îşi pot deschide un cont bancar de la distanţă , fără documente în format fizic şi fără prezenţă 
fizică la bancă, şi prima bancă din România care a lansat creditul I 00% online pentrn clienţi noi, în 2016. 

În 2019, Emitentul a fost prima bancă românească ce a exportat tehnologie bancară în cadml unui proiect 
internaţional de plăţi instant (Moneytou), iar în 2020, a devenit prima bancă din România care a încheiat 
parteneriate cu Entităţi FinTech internaţionale prin API Bankingprecum Revolut, Monese, Paysera şi Wise 
(Transf erWise) pentrn prestarea de servicii ale acestor companii pe teritoriul României. Această abordare 
revoluţionară a fost continuată şi în 2021, recenn,I parteneriat încheiat cu TransferGo fiind o confiimare a 
reputaţiei internaţionale de furnizor de tehnologie şi de cea mai activă bancă românească în zona Entită~lor 
FinTech. În 202 I, a unnat parteneriatul dintre Emitent şi TransferGo, prin inten~ţuwm;)a utilizatorii 
:ransf erGo pot r:~liza trans~eiuri in~ta~t către deţinătorii de conturi bancarehî ~1;i la bănc'Ji'e; rolate în 
infrastructura Plaţr Instant dm Romanta. .._. ·.. r, 

,_ J, z 
~ ~ (""', 

Emitenn,I este în prezent recunoscut la nivel regional pentru rapiditate ş •,' ţapacitatea':Oe :;: găsi şi 

implementa soluţii digitale de succes, care reprezintă un adevărat vector de creştere şi inovaţiytât pennu 
parteneri, cât şi pentru Emitent. • .., 

Emitentul îşi desfăşoară activitatea doar în România, printr-o reţea de 54 de sucursale şi peste 1.200 de 
angajaţi. În plus, Emitentul operează şi prin cele două centre de operare IT din Craiova şi Cluj Napoca. 
Cultura organizaţională a Emitentului este axată pe 7 valori definitorii: clientul, exigenta faţă de propria 
activitate, succesul ca factor motivator, spiritul de competiţie, inventivitatea şi inovaţia, echilibrul dinn-e 
muncă şi viaţă personală, precum şi cooperarea pe principii etice în cadrul comunităţii bancare. 

Emitentul oferă în principal produse de creditare segmentate pe linii de business şi domenii de activitate, 
precum şi soluţii de economisire care sunt îmbunătăţite continuu, pomind de la nevoile clienţilor şi 
condiţiile pieţei. Suplimentar, Emitentul oferă clienţilor servicii de internet şi mobile banking disponibile 
24 de ore, 7 zile din 7, cu numeroase funcţionalităţi disponibile în cadntI unei interfefe grafice care asigură 
cea mai bună experienţă de utilizare pentru clienţi. 

5.1. Principalele produse şi servicii 

Principalele categorii de produse şi servicii sunt strncturate în funcţie de tipologia clienţilor Băncii. 

5.1.1. Pentru persoane fizice: 

• Conturi curente ce pot fi deschise în sucursală sau I 00% online; 

• Carduri de debit acordate în sucursale sau online: Cardul Avanpost Free, Avanpost Free Junior, 
Avanpost Gold, Avanpost Gold Junior, Cardul de Investiţii Master Card Gold Trade Viile; 

• Produse de creditare (carduri de credit, credite de consum, credite investiţii imobiliare, credite 
cu cash collateral, credite de refinanţare). Creditele pot fi accesate de către clienţi atât în 
sucursale, cât şi online; 
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• Produse de economisire ( conturi de economii şi depozite la termen cu scadenţe standard sau cu 
scadenţe atipice, cu remunerare superioară: Depozit Blitz, Depozit I An şi I Luna, Depozit la 
termen pentru pensionari); 

• Servicii de plată: plăţi interbancare în RON şi valută, transferuri SEPA, plăţi instant, direct 
debit interbancar; 

• Soluţii de plată cu telefonul: Apple Pay, Google Pay Libra Pay (aplicaţie proprie); 

• Soluţii de transfer instant: Plăţi Instant, aplicaţia Libra Joumey şi serviciul Portează Bani; 

• Soluţie de investiţii - Libra Invest: produs integrat de investiţii bursiere, accesibil din aplica~a 
de mobile banking, care permite deschiderea unui cont online de tranzacţii bursiere Ia 
TradeVille, respectiv transfemri instant între contul de investiţii şi contul bancar; 

• Servicii de schimb valutar; 

• Aplicaţii online de internet banking şi mobile banking. 

5.1.2. Pentru profesii liberale, în funcţie de specificul clienţilor persoane fizice/entităţi ce se încadrează 
în această categorie: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

Conturi curente (ce pot fi obţinute la ghişeele sucursalelor sau 100% online); 

Produse de creditare ( credit instant, credit online, credit pentru echipamente, credit investi~i 
imobiliare, credit pentru dezvoltarea afacerii şi entităţi start-up, linii şi limite de credit, credit 
pentru rambursare împrumut asociat, credit penim refinanţarea facilităţilor de la alte institu~i 
de credit, credit pentru refinanţarea investiţiilor proprii, scrisori de garanţie bancară, limita de 
instrumente în curs de încasare); 

Programe de creditare actuale: EFSE, FEi (COSME, SMEI, HORIZON 2020, CCS); CREDIT 
pentru profesii liberale din mediul rural - Finanţare cu partajare a riscului de credit în cadml 
programu lui PRSL - EIF, credit cu garanţie FNGCIMM; Produse de economisire ( conturi de 
economii şi depozite la tennen cu scadenţe până la un an sau peste un an); 

Servicii de plată: plăţi interbancare în RON şi valută, transferuri SEPA, plăţi instant, direct 
debit interbancar; - .,._ 

Servicii de schimb valutar; , 5,,~•cG~~;, 
_.I j, 

Carduri (carduri de debit şi de credit)~ .,.: ...,•J _f) 
Serviciu de acceptare carduri la plată {POS) - pentrn persoane juridic~; .3/ 
Pachete de produse (pachet Notary Accounts, Cont Executor); 

• Aplicaţii online de internet banking şi mobile banking. 

5.1.3. Pentru companii, în funcţie de specific/profil: 

• Conturi curente, Cont Escrow, Cont garanţie execuţie; 

• Produse de creditare: credit de investiţii, credit pentru activitate curentă, credit penim 
rambursare împrumut asociat, credit pentru refinanţarea facilităţilor de la alte instituţii de 
credit, credit pentru refinanţarea investiţiilor proprii, scrisori de garanţie bancară, linie credit, 
limită de instrnmente în curs de încasare; 

• Programe de creditare actuale: EFSE, FEi (COSME, SMET, HORIZON 2020, CCS); CREDIT 
,,Rural- Invest" Finantare cu partajare a riscului de credit în cadrul programului PRSL EIF, 
credit cu garanţie FNGCIMM, FGCR, EXIMBANK; 

• Pentru zona de real estate au fost dezvoltate produse dedicate, precum credit finanţare rate la 
dezvoltator, credit proiecte rezidenţiale (produs premiat la categoria „Cel mai bun produs 
bancar" în cadrul Galei Premiilor Revistei Pia ta Financiară 2018); 
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• Pachete de produse: Cont Zero Comisioane, Abonament operaţional CAR/asociaţii locatari; 

• Produse de economisire (depozite la termen cu scadenţe până la un an sau peste un an); 

• Servicii de plată: plăţi interbancare în RON şi valută, transferuri SEPA, plăţi instant, direct 
debit interbancar; 

• Servicii de schimb valutar; 

• Carduri (VISA Business şi VISA Business Gold, carduri pentru angajaţii firmei), instalare 
POS-uri, instalare plăti online, programul Libra Enjoy; 

• Sistemul de plăţi online (eCommerce): Libra Pay; 

• Aplicaţii online de internet banking şi mobile banking. 

5.1.4. Pentru AgriBusiness: 

• Conturi curente şi produse de economisire; 

• Produse de creditare standard: Hotar, credite pentru input-uri agricole (cu garanţie Cosme sau 
simple), credite APIA; 

• Programe de creditare actuale: EFSE, FEi (COSME); credihtl „Rural - Invest", finanţare cu 
partajare a riscului de credit în cadrul programului PRSL-EIF, credite cu garanţie FNGCIMM 
(JMM INVEST, AGRO IMM INVEST), credite acordate în baza convenţiei plafon sau în baza 
convenţiilor încheiate cu filialele), FGCR. 

• Servicii de plată: plăţi interbancare în RON şi valută, transferuri SEPA, plăţi instant, direct 
debit interbancar; 

• Servicii de schimb valutar; 

• Carduri (carduri de debit şi de credit); 

• Aplicaţii online de internet banking şi mobile banking. 

5.1.5. Pentru IMM-uri: 

• Conhtri curente, conturi companii nou-create; 

• Produse de economisire; 

• Produse de creditare pe scoring (credit simplu, credit cu ipotecă imobiliară, credit penim 
echipamente, credit cu garanţie stocuri, linii de credit); 

• Programe de creditare actuale: FET (COSME, SMEJ, CCS); creditul „Rural - Invest", finantare 
cu partajare a riscului de credit în cadml programului PRSL - EIF, credite cu garan~e 
FNGCIMM (OPTIMM, IMM INVEST, AGRO IMM INVEST, IMM PROD), credite acordate 
în baza convenţiei plafon sau în baza convenţiilor încheiate cu filialele), FGCR, EXIMBANK; 
Servicii de plată: plăţi interbancare în RON şi valută, transferuri SEPA, plăţi instant, direct 
debit interbancar; 

• Servicii de schimb valutar; 

• Abonamente operaţionale IMM în funcţie de cifra de afaceri şi abonament IMM Zero 
comisioane pentru companii nou înfiinţate; 

• Carduri (VISA Business şi VISA Business Gold, carduri pentru angajaţii firmei); instalare 
POS-uri Libra, instalare plăţi online, programul Libra Enjoy~ 

• Aplicaţii online de internet banking şi mobile banking. 

5.2. Principalele pieţe pe care concurează Emitentul şi produsele oferite 
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Emitentul oferă în principal produse şi servicii pentrn piaţa din România, atât pentru persoane fizice, 
cât şi pentru persoane juridice. Având o strategie de nişă, Emitentul are o prezenţă mai puternică pe 
piaţă în segmentele de real estate, profesii liberale şi agribusiness. 

Totodată, Emitentul oferă, prin intennediul canalelor digitale, produse şi servicii către românii din 
diasporă, fără a fi necesară prezenţa fizică a acestora în sucursalele Băncii. 

Activitatea prestării de servicii de plată şi asistenţă pentru clienţi din Ungaria privind serviciul de 
tra11sfer bani P2P prin aplicaţia VIBER 

Emitentul a paşaportat prestarea de servicii de plată în Ungaria. În vederea prestării de servicii de 
plată şi asistenţă pentrn clienţi din Ungaria privind serviciul de transfer de bani P2P prin aplica~a 
VIBER, Emitentul a încheiat un contract de prestări servicii cu NeoPay Marketing Szolgaltato 
Korlatolt Felelossegu Tarsasag, având ca obiect fumizarea de către Emitent a serviciilor de plată 
pentru cardurile de plată înrolate în aplicaţia Viber. NeoPay, în schimbul unui SQ.Jnision, pune la 
dispoziţia utilizatorilor aplicaţiei Viber posibilitatea de a face tranzacţii moătfrezpWR'7/n. nnediul 
acesteia. ~✓ 1 '1-... _ 

~ .l V 
I • :.... 

5.3. Poziţionarea pe piaţă ,. -~ ' ;! 
Emitentul reuşeşte sa rămână o bancădinamicăşi, în acelaşi timp, consecventă cu principalele irec~i 
prin care continuă să se diferenţieze în piaţă : 

• strategia de nişă cu specializare în domenii precum profesii liberale, dezvoltatori imobilia1i şi 
agribusiness, fiind printre liderii pieţei pe aceste nişe strategice; 

• prin parteneriatul încheiat la mijlocul anului 2021 cu Consiliul Român pentm Clădiri Verzi 
(ROGBC) care acordă certificarea Green Homes în România, Emitentul intenţionează să 
diversifice astfel oferta pe nişa dezvoltatorilor imobiliari cu produse de finan ţarc de tip „green", 
care încorporează elementele de responsabilitate privind protecţia mediului şi dezvoltarea 
sustenabilă. 

• disponibilitatea şi pregătirea pentru parteneriate cu orice jucător din zona Entităţilor FinTech, retail 
sau din orice alt domeniu; 

• Emitentul s-a afirmat, în ultimii ani, drept cea mai activă bancă românească în zona Entităţilor 
FinTech; 

• apetitul şi capacitatea de a implementa noi tehnologii - Emitentul a fost clasat între primele trei 
bănci din România în funcţie de gradul de digitalizare, în cadrul unui studiu intemaţional publicat 
în 202 I (https://www.finnoconsult.at/en/banks/ - analiza FinnoScore). 

De asemenea, Emitentul se remarcă prin: 

• creşterea organică pe mai mulţi ani, în condiţii de profitabilitate atractivă. Ritmul anual accelerat 
de creştere a activelor totale, în anul 202 I, a fost de 30,45%, superior ratei a sistemului bancar, de 
6, 1 % . Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost de 20,03%, depăşind valoarea medie a ROE 
înregistrată în sistemul bancar, care a fost de 13,3%. Conform situaţiilor financiare la 30.06.2022, 
ROE a fost de 3, 17%. 

• rata creditelor neperformante (NPL) şi rata expunerilor neperformante (NPE). Raporn1! NPL 
calculat ca raport între creditele neperfonnante şi creditele totale acordate de către Emitent 
gospodăriilor şi cl ienţilor nefinanciari, cu o valoare de I ,94% conform Situaţiilor Financiare 
Individuale şi Separate la data de 3 I .12 .2021, în timp ce raportul NPE (indicator AQT 3 .2 .1.2 -
Ponderea împrumuturilor neperformante, cu excepţia soldurilor de numerar şi a altor depozite la 
vedere (NPL) calculată conform definiţiei EBA 
(https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/ document library / Risk¾ 20Analysis% 
20and% 20Data I EBA¾ 20guides% 20on% 20data / 2020/882498 / List¾ 20of% 20EBA% 
20Risk% 20Indicators.xlsx) este de 1,27% la aceeaşi dată, sub media sistemului bancar de 3,4% 
de la data la 3 I. I 2.2021, confonn indicatorilor fumizaţi de BNR (https://www.bnr.ro/Indicato1i-
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agregati-privind-institutiile-de-credit-3368-Mobile.aspx). Conform situaţiilor financiare la 
30.06.2022, calitatea activelor Băncii în primul semestru 2022 a înregistrat o îmbunătăţire astfel 
că rata expunerilor neperformante (conform definiţiei ABE AQT_3.2) a fost de 0,85% la 
30.06.2022 comparativ cu l ,27% la 31.12.2021. Rata expunerilor neperformante (NPE - potrivit 
definiţiei ABE AQT _3.2) la nivelul sistemului bancar pentru 31.03.2022 a fost de 3,31 %. 

• parteneriate cu instituţii de garantare şi finanţare din partea Uniunii Europene; 

• echipă tânără şi dinamică, cu puternice valori antreprenoriale - Emitentul a ocupat prima pozipe 
în Topul Angajatorilor 2020 şi 2021 pentru categoria Bănci/Instituţii financiare, realizat de 
platforma Undelucram.ro. 

5.4. Principalii indicatori financiari şi prudenţiali pe ultimii doi ani 

Denumire indicator 

Rata de solvabilitate 

Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) 

Rentabilitatea activelor (ROA) 

Rată de îndatorare (definiţia tranzitorie ele 
Nivel I) 

Raporntl NPE definit de EBA 

Rata NPL pentru împrumuturi şi avansuri 
acordate societăţilor nefinanciare 

Ritmul anual ele creştere a activelor totale 

Rapornil împrumuniri-dcpozitc 

Indicatorul LCR 

Indicatorul de lich id itate imediată 

Sistem bancar 2021 

22,26% 

13,3% 

1,4% 

8,19% 

3,4% 

4,21 % 

6,1 % 

68,79% 

238,57% 

47, 17% 

Sursa: Emite11tul 

5.5. Premii şi recunoaşteri 

2021 

17.4% 

20,03% 

1,9% 

8,51 % 

1,27% 

1,94% 

31,04% 

71,87% 

183,57% 

45,65% 

18,72°/4, 

5.3 I% 

0,57% 

10,79% 

1,62% 

2,33% 

12,08% 

75,63% 

270,40% 

37,74% 

Perfonnanţele şi spiritul inovator al Emitentului au fost recunoscute de-a lungul anilor prin mai multe 
premii de prestigiu, indicând domeniile în care activitatea acestuia a fost apreciată de piaţă şi de către 
comunitatea profesională. Astfel, Emitentul a primit titlul „Cea mai inovatoare bancă pe Digital" la 
Gala Mastercard Bank of the Year şi Gala Online Banking în 2018, precum ş i titlul „ Digital Bank of 
the Year" la Gala Premiilor Revistei „Piaţa Financiară" în 2019. 

În 2020, Emitentul a primit următoarele recunoaşteri pentru activitatea sa: 

• Premiul pentru „Cea mai bună strategic de Open Banking" (Financial Leadcrs' Hali of Fame 
Awards Gala 2020); 

• Premiul la Categoria eProduct, Gala e-Finance; 

• Premiul la Categoria elnitiative, Gala e-Finance; 

• Best Performance în Internet Banking, Gala Online Banking; 

• Best Perfonnance în Mobile Banking, Gala Online Banking; 
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• Rentabilitatea capitalurilor, Gala Bancheri de Top; 

• Dinamica creditelor acordate, Gala Bancheri de Top; 

• Raport Profit/salariat, Gala Bancheri de Top; 

• Top 3 cele mai perfonnante bănci din România, The Banker - Top I 00 CEE Banks; 

• Angajatorul număml I din România la categoria bănci şi instituţii financiare, Top Angajato1i -
Undelucram.ro; ,.,,~:.i=<I;,_"½> 

. _., <--,.,. 

• Bancherul Anului: Emil Bi tulea nu, Director General Libra Internet Bank G;la PremiiÎof vistei 
Piata Financiară. i-1 ·" "'° p.) 

În 20;1 şi la începutul anului 2022, Emitentul a primit: ~ ." · / 

• Premiul Mast lnnovative Banking Brand, în cadrul evenimentului Brand Excellence Hali of Fame 
Awards 2021 (https://www.business-arena.ro/the-brand-excellence-hall-of-fame-awards-gala-
202l-6183.html) şi încă trei recunoaşteri pentrn performanţa în internet şi mobile banking 
(acordate în cadrnl Galei Online Banking) (https://www.piatafinanciara.ro/gala-premiilor-anuale
online-banking/), organizatorii considerând că Emitentu I a înregistrat cea mai importantă creştere 
din sistemul bancarîn ceea ce priveşte valoareatranzacţiilore-commerce efectuate decătre clien~i 
persoane juridice, cei mai mare număr de tranzacţii în internet banking dintre băncile aflare în 
aceeaşi categorie după valoarea activelor şi cea mai bună dinamică a serviciului de mobile 
banking, unul dintre cele mai versatile şi moderne produse oferite clienţilor din România; 

• Premiul "Best Bank for Liberal Professions, Financial Leaders Hali of Fame Awards Gala 2021" 
(https://business-arena.ro/business-arena-announces-financial-industry-award-winners-
6285 .html), precum şi "Premiul de Excelenţă pentru parteneriate cu Fintech-uri" acrodat în cadiul 
evenimentului "Fintech Forum 2021" (https://www.piatafinandara.ro/finmedia-si-revista-piata
finan c iara-a u-organizat-fin tech-forum/); 

• Angajatorul numărul 1 din România la categoria bănci şi instituţii financiare, Top Angajatori -
Undelucram.ro; 

• The most active bank in fintech partnerships, Fu ture Banking Gala; 

• Premiul de excelenţă în parteneriate cu Fintech-uri, Fintech Forum; 

• Most Innovative Banking Brand, Brand Excellence Hali of Fame Awards; 

• Best Bank for Liberal Prof essions, Financial Leaders' Hali of Fame Awards Gala; 

• Banca Anului pe Retail, Gala Premiilor Revistei Piaţa Financiară; 

• Best Performance în Internet Banking pentru cel mai mare număr de tranzacţii în anul 2020, la 
aceeaşi categorie de bănci după active, Gala Online Banking; 

• Premiul "Dinamică a creditelor", Gala Bancheri de Top; 

• Premiul "Dinamică economisire", Gala Bancheri de Top; 

• Green Banking Advocate of The Year, Business Arena Awards for Excellence ; 

• Premiul "Best Performance in Internet Banking- Cea mai mare valoare a tranzacţiilor din intemet 
banking efectuate de clienţii persoane fizice, în 202 1 ", Gala Online Banking 2022; 

• Premiul "Best Perfonnance in Internet Banking - Cel mai mare număr total de clienţi activi şi 
număr total de clienţi activi persoane juridice ai serviciului de internet banking, in 2021 ", Gala 
Online Banking 2022; 

• Premiul "Best Perfonnance in Mobile Banking- Cea mai mare creştere din 202 1 a număm lui total 
de clienţi, a numărului total de clienţi persoane fizice şi a numărului total de clienţi persoane 
juridice" , Gala Online Banking 2022 ; 
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• Premiul pentru 25 de ani de excelenţă în banking, Gala Club Antreprenor 2022; 

• Premiul categoriei eProducts pentru credit ipotecar diaspora, Gala eFinance 2022. 

5.6. Evoluţia cotei de piaţă în funcţie de active 

Din perspectiva cotei de piaţă, Emitentul şi-a consolidat în fiecare an poziţia, printr-o creştere 
constantă. Astfel, dacă în anul 2015, valoarea cotei de piaţă a Emitentului era de 0,64%, la finalul 
anului 2021, aceasta se situa la nivelul de 1,5%. Această evoluţie s-a concretizat inclusiv printr-o 
ascensiune de 8 locuri în clasamentul băncilor din România, Emitentul marcând la finalul anilor 2020 
şi 2021 cea mai bună clasare din istoria sa: poziţia a 13-a în funcţie de cota de piaţă calculată după 
active. 

Data Cotă de piaţă după active(%) Loc În sistemul bancar 

2015 0,64% 21 

2016 0,86% 19 

20 17 1,08% 17 

2018 1,21 % 16 

2019 1,32% 15 

2020 1,31 % 13 

2021 1,50% 
ff,,,cv~~~ 

1l··,,, 
- .. 4 ;ţţ 

Sursa: Rapoartele anuale BNR, Emitentul (~ ,:!\ 
? · .. 

j 
'- ' 

5.7. Proprietatea Intelectuală 

Emitentul şi Libra Development deţin împreună un portofoliu de 13 (treisprezece) mărci naţionale, 
înregistrate sau depuse spre înregistrare, la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), astfel: 

Emitentul are 12 (douăsprezece) mărci înregistrate (inclusiv marca verbală „Libra Bank" nr. 132630 
din l 7 aprilie 2014) şi Libra Development are I (o) marcă înregistrată. 

Marca nr. 117963 aparţinând Emitentului cu denumirea „Libra Internet Bank" şi care expira în data 
de 16 septembrie 202 1 a fost reînnoită până la data de 16 septembrie 203 I. Reînnoirea a fost publicată 

în Buletinul de Proprietate Industrială (BOPI) al OSIM nr. 9n 021. 

De asemenea, Emitentul este titular a 2 (două) mărci internaţionale depuse prin sistemul Madrid 
administrat de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale(OMPI), al căror stadiu este urn1ăt0tul: 

• Marca nr. 1510616 din 25 noiembrie 2019, verbală „Libra Bank" marca a fost depusă în 27 
state/teritorii membre ale sistemului Madrid, la data Prospectului, fiind înregistrată doar într-o 
parte a acestor state / teritorii, inclusiv Ungaria, şi 

• Marca nr. 1492325 din 31 august 20 I 9, combinată, având partea verbală „Libra Bank" marca a 
fost depusă în 30 state/teritorii membre ale sistemului Madrid, la data Prospectului, fiind 
înregistrată doar într-o parte a acestor state I teritorii, inclusiv Ungaria. 
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Înregistrarea internaţională a celor două mărci ale Emitennilui mai sus-menţionate a fost respinsă de 
o serie de oficii de proprietate industrială, inclusiv cel din Germania. Motivul respinge1ii înregistrării 
este existenţa unui drept anterior invocat de Libra Association. 

Astfel, la data de 12 iulie 2019, Emitentul a depus spre înregistrare la Oficiul Uniunii Europenepennu 
Proprietate Intelecnială (EUIPO) marca europeană cu pa1tea verbală „Libra Bank", având număr de 
cerere O 18093976.La data de 14noiembrie2019,LibraAssociationa fonnulatopoziţianr. B3103128 
împotriva cererii de înregistrare depuse de către Emitent, marca anterioară invocată şi reţinută fiind 
marca europeană nr. I 7981602, figurativă, cu element verbal „Libra". Din datele cunoscute, Libm 
Association este o organizaţie non-profit din Geneva, formată din mai multe companii însărcinate să 
supravegheze o nouă monedă digitală numită 'libra'. 

Conform notificării de la EUIPO din data de 29 martie 2021, opoziţia formulată de Libra Association 
a fost acceptată şi EUIPO a decis respingerea în totalitate a înregistrării mărcii depuse de Emitent 
Având în vedere că marca în cauză nu mai prezintă interes pentru Emitent, acesta a hotărât s.1 nu 
apeleze decizia EUTPO în cauză. 

Aceasta nu impietează în niciun fel asupra d reptului Băncii de a putea folosi în mod legal (i) în 
România, mărcile naţionale înregistrate la OSIM (inclusiv marca verbală „Libra Bank" nr. 132630) 
respectiv (ii) mărcile intemaţionale„Libra Bank" indicate mai sus, în statele şi teritoriile în care aceste 
mărci au fost / vor fi acceptate spre înregistrare (spre exemplu, în Ungaria). 

De asemenea, dacă Emitentul nu îşi va putea proteja mărcile internaţionale "Libra Bank" indicate mai 
sus în anumite teritorii de a căror piaţă este sau va fi interesată (spre exemplu,-~c;p~~~t ia, unde 
înregistrarea a fost deja respinsă de oficiul naţional gem1an), atunci Emitentul W rializa, ~-~:~ caz la 
caz, posibilităţile legale de care dispune pentru a asigura respectarea nonnr§ r aplicabile îri0Pcele 
teritorii, inclusiv cele privind drepnll mărcilor şi dreptul concurenţei neloi\ ~ - · ~} 

·I 
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6. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

6.1. Descrierea grupului din care face parte Emitentul 

La data prezentului Prospectului, structura acţionariatului Emitentului este unnătoarea: 

Acţionari Număr Acţiuni 

Broadhurst Investments 14.021 
Limited 

Romarta SA 5.796 

Andrei Siminei Cristian 1.205 

Bogdan Stanca 6 

Total 21.028 

Valoare nominală 
(RON) 

308.462.000 

127.512.000 

26.510.000 

132.000 

462.616.000 

Procent din 
capitalul social 

66,6777630% 

27,5632490% 

5,7304546% 

0,0285334% 

100% 

Totodată, acţionarnl Broadhurst Investments Limited deţine 98,43% din acţiunile şi drepturile de vot 
în cadrul Romarta SA, care la rândul său deţine 27,5632490% din acţiunile şi drepturile de vot în 
cadrul Emitentului. 

Broadhurst Investments Limited este deţinut 100% de NCH Balkan Fund, LP. Grnpul NCH este unul 
din cei mai importanţi investitori străini din România, cu investiţii de peste 3 miliarde USD în Europa 
Centrală şi de Est din care peste 300milioane USD au fost investiţi în România. Prezent în tara noastră 
încă din 1993, NCH se implică în dezvoltarea mai multor domenii importante ale economici 
româneşti: industria electrotehnică, panificaţie, industria materialelor de construcţii, servicii 
financiar-bancare, servicii financiare de capital, proprietăţi imobiliare, fiind acţionar majoritar la 
mu lte companii din aceste domenii. Anumite informaţii suplimentare despre acţionatii direcţi şi 

indirecţi ai Emitentului sunt incluse în Secţiunea 9 din prezentul Prospect. 

Emitentul deţine 49% din acţiunile Libra Development, instituţie financiară ne bancară autorizată de 
BNR pentru a desfăşura activităţi de creditare pe teritoriul României, specializată în creditarea 
proiectelor rezidenţiale şi proiectelor agricole. Restul de S I% din acţiunile 'nţW.,_~ Libra 
Development sunt deţinute de către Metex Big S.A. (având la rândul său ca ~ţionar 1nlJpritar 
Broadhurst Investments Limited, care deţine 92,932% din acţiun i). { . --:_ ~.,] 

6.2.Structura acţionariatului 
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7. INFORMATU PRIVIND TENDINTELE 

7.1. Deteriorări semnificative ale perspectivelor şi modificări semnificative ale performanţelor 

Nu s-au înregistrat deteriorări semnificative din perspectiva Emitentului şi nici modificări 
semnificative ale performanţelor acestuia. 

7.2. Tendinţe 

Confonn Raportului BNR asupra stabilităţii financiare din iunie 2022, contextul macroeconomic 
intern s-a îmbunătăţit pe parcursul anului 2021, însă perspectivele pentru perioada um1ătoare indică 
o deteriorare, simi Iar evoluţiilor aşteptate pe plan internaţional. Creşterea economică s-a situat în anul 
2021, sub aşteptări, în condiţiile temperării revenirii economice în ultimul trimestru al anului. 

Principalele riscuri la adresa creşte1ii economice sunt generate de ascensiunea incertitudinii la nivel 
global, în special pentru economiile emergente, atât pe fondul războiului din Ucraina, cât şi al 
evolutiilor ascendente semnificative ale preţurilor, în special la energie şi materii prime. 

Din perspectiva sectorului public, revenirea economică din anul 2021, precum şi diminuarea presiunii 
generate de pandemia COVTD-19, inclusiv ca unnare a eliminării restricţiilor la începutului lunii 
martie 2022, au contribuit la reducerea presiunilor asupra bugetului public. Evoluţiile sunt în linie cu 
cele la nivel regional. Principalele riscuri privind creşterea economică sunt reprezentate de parcursul 
campaniei de vaccinare (rata de vaccinare în România fiind în prezent printre cele mai mici din UE), 
modul de continuare a refonnelor economice (inclusiv în ceea ce priveşte îmbunătăţirea capacită~i 
de absorbţie a fondurilor europene), precum şi de accentuarea tensionării echilibrelor 
macroeconomice pe fondul crizei energetice. 

Având în vedere gradul ridicat de incertitudine cu privire la situaţia economică cauzată de pandemie, 
dar şi de turbulenţele economice rezultate din volatilitatea preţurilor la energie, creşterea prognozei 
ratei de inflaţie şi întreruperea lanţului global de aprovizionare şi efectele secundare asupra popula~ei 
şi mediului de afaceri, Emitentul a propus un set de măsuri pentm 2022 şi anii imediat unnători: 

a) Emiterea unei noi serii de obligaţiuni pentrn consolidarea cerinţei de capital; 

b) Continuarea procesului de digitalizare a Emitentului şi de automatizare a proceselor; 

c) Participarea eficientă şi în timp util la proiectele de stat din infrastructură,digitalizare,euergie (vor 
exista alocări masive de fonduri europene) - prezenta Emitentului cu pro,[ei''şl că~~ ii de 
marketing în aceste proiecte; ,5' ~ 'i 

!~ .l• ţ 
d) Reluarea analizelor pentru intrarea în noi domenii de creditare; 'i · 'J p 

l ;, 

e) Accelerarea creditării în agricultură şi a persoanelor fizice cu credite ipotecare; 

f) Dezvoltarea colaborărilor cu Fintech-uri sau alte platforme tehnologice. 

g) Rigurozitate mai ridicată în finanţarea industriilor afectate de cele de mai sus; 

A vând în vedere previziunile macroeconomice sumbre cu presiune mare pe inflaţie, curs de schimb, 
balanţa de plăţişideficitde cont curent, Emitentul şi-a propus să combată aceste tendinţe defavorabile 
cu un buget pentru anul 2022 de creştere peste nivelul inflaţiei. 

7.3. Principalele elemente ce pot influenţa performanţele Emitentului sunt: 

Principalul factor endogen care poate influenţa în mod pozitiv profitabilîtatea Emitentului este 
reprezentat de continuarea investitiilor în tehnologie, investiţii ce pot duce pe de o parte la r~ducerea 
costurilor operaţionale, precum şi la atragerea clienţilor interesaţi de tehnologie. In mod 
complementar, extinderea parteneriatelor cu Entităţi Finîech, domeniu în care Emitentul este deja 
consacrată, poate avea o influenţă pozitivă asupra profitabilităţii. 

Principalele influenţe negative identificate sunt reprezentate de rulajul de personal şi de erorile 
operaţionale, pentru diminuarea acestora Emitentul acţionând proactiv, prin oferirea de rcmunera~i 
competitive precum şi programe de well-beîng şi training pentnt angajaţi. 

6l 



Factorii exogeni reprezintă surse de incertitudine ce pot acţiona atât în sens pozitiv cât şi în sens 
negativ asupra situaţiei generale şi profitabilităţii Emitentului. Dintre aceştia amintim evoluţia 
conflictului din Ucraina, COVID-19 şi influenţa acestora asupra revenirii economice, precum şi 
posibilele riscuri de reglementare fiscale ce pot apărea în contextul reducerii deficitului bugetar. 

7.4. Principalele vulnerabilităţi ale Băncii sunt: 

Noile cerinţe MREL pun o presiune suplimentară asupra pasivelor eligibile, Emitentul trebuind să se 
bazeze în unnătorii ani pe surse interne, precum şi pe obţinerea de finanţări eligibile MREL de tipul 
instrumentelor de datorie: emisiune de obligaţiuni, împrumuturi subordonate etc. 

Portofoliul Emitentului prezintă o concentrare a expunerilor faţă de top debitori, în special în 
segmentul real estate (~30% din expunerea bilanţieră la data de 31.12.202 I, dar având o evolu~e 
descrescătoare în timp). O creştere semnificativă a provizioanelor de risc de credit s-ar impune în 
situaţia în care cele mai mari grupuri cu finanţări Real Estate ar intra în categoria creditelor 
neperformante. 

Portofoliul de credite al Emitentului acordate clienţilor ce activează în domeniul agricol poate fi 
afectat negativ de rezultatele acestor clienţi în condiţiile unor fenomene climatice nefavorabile (ex. 
secetă). 

Din punct de vedere al lichid ităţii, în cazul retragerii masive de lichiditate de către deponenţi (de 
exemplu peste 20% din depozite), Emitentului ar trebui să se bazeze pe atragţrea de resurse 
suplimentare de pe piaţa interbancară sau de pe pieţe externe. (Î~ · • L • 

,:·/ < -:~~ . ;~, 
. -
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8. ORGANE DE ADMINISTRARE, CONDUCERE ŞI SUPRA VEGHERE 

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al Emitentului, având 
competenţele prevăzute de lege şi Actul Constitutiv al acestuia. Modalitatea de convocare, întrunire 
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şi luare a deciziilor în cadml Adunării Generale a Acţionarilor sunt de asemenea prevăzute în lege şi 
Actul Constitutiv. 

Structura de conducere a Emitentului (Consiliul de Administraţie şi Comitetul de Direcţie) rue 
atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în reglementările legale în vigoare şi în Actul Constitutiv. 

8.1. Structura de Administrare 

8.1.1. Consiliul de Administraţie 

Conform Acn1lui Constin1tiv, Emitentul este administrat în sistem unitar de un Consiliu de 
Administraţie fonnat din nouă membri numiţi de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 
Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi 
realeşi pentru mandate subsecvente de4 ani. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie sunt 
membri neexecutivi. Consiliul de Administraţie alege dintre membrii săi un Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie şi doi Vicepreşedinţi care coordonează activitatea Consiliului de Administraţie şi 
raportează cu privire la aceasta Adunării Generale a Acţionarilor. 

Radu Graţian Gheţea şi Mihaela Sîrbu sunt memb1i independenţi, în sensul art. 67 60d in Regulamentul 
11/2020. 

Emitentul a publicat un raport curent prin care a infonnat piaţa cu privire la o modificare intervenită 
la nivelul Consiliului său de Administraţie. Potrivit acestui raport curent, în cadrul şedinţei din data 
de 26.10.2021, Consiliul de Administratie al Emitentului a luat notă de demisia D-nei Mihaela Ioana 
Bîciu din funcţia de administrator al E;nitentului şi de încetarea mandanllui începânţf ct~ tfuta,. e 
depunerii demisiei, respectiv 20.10.2021. /~ _, 

/ : 

Având în vedere vacanţa postului de administrator ca urmare a demisiei D-nei Mihaela Ioana Bîciu;· 1 

Emitentul s-a implicat activ în identificarea unui nou membru în Consiliul Administraţie. ) 

La data acestui Prospect, membrii Consiliului de Administraţie al Emitentului sunt: ./ 

• Radu Graţian Gheţea,Preşedinte(neexecutiv) al Consiliului de Administraţie.Adresa de la locul 
de muncă este sediul social al Emitentului şi anume: Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Calea Vitan, 
Nr. 6-6A, Tronson B, C, Etajele 1,6,9, 13, Clădirea Phoenix Tower. Data expirării mandatului este 
07.08.2023. Principalele activităţi desfăşurate în afara Emitentului: administrator în cadrul 
societăţii Transfond şi în cadrnl Biroului de Credit. 

• Cristina Carmen Mahika - Voiconi, Vicepreşedinte (membrn executiv) al Consiliului de 
Administraţie. Adresa de la locul de muncă este sediul social al Emitentului şi anume: Municipiul 
Bucureşti, Sectornl 3, Calea Vitan, Nr. 6-6a, Tronson B,C, etajele 1,6,9, 13, Clădirea Phoenix 
Tower. Data expirării mandatu lui este 29.03.2025. Principalele activităţi desfăşurate în afara 
Emitentului: administrator şi acţionar minoritru· în cadrul Dietetica Med S.R.L. şi administrator şi 
acţionar majoritar în cadrul Fit 9 By Alma S.R.L.. 

• Eugen Goga, Vicepreşedinte (membru executiv) al Consiliului de Administraţie . Adresa de la 
locul de muncă este sediul social al Emitentului şi anume: Municipiul Bucureşti, Sectorul 3, Calea 
Vitan, Nr. 6-6a, Tronson B.C, etajele 1,6,9, 13, Clădirea Phoenix Tower. Data expirării mandatului 
este 08.04.2023. 

• Cristian Andrei Siminei, membrn neexecutiv al Consiliului de Administraţie. Adresa de la locul 
de muncă este Municipiul Bucureşti, Sectorul 2, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5. Data expirării 
mandatului este 29.03.2025. Principalele activităţi desfăşurate în afara Emitentului: administrator 
unic al Activ Top Management S.R.L., societate care la rândul ei este Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie în socîetăţile Romarta S.A. şi Metex Big S.A. şi membrn al Consiliului de 
Administraţie în societatea Rmrt Mag S.A., administrator unic al Organizing Solutions S.R.L. 

• Ovidiu Petre-Melinte, membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie. Adresa de la locul de 
muncă este Municipiul Bucureşti, Sectorul 2, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5; Data expiră1ii 
mandatului este 29.03.2025. Principalele activităţi desfăşurate în afara Emitentului: adminisnator 
şi asociat unic Nabla Management S.R.L., reprezentant permanent al membrului C.A. la Romarta 
S.A, reprezentant permanent al preşedintelui C.A. la RMRT MAG S.A. şi RING Afaceri S.A. 
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• Emilian Bi tulea nu, membru executiv al Consiliului de Administraţie. Adresa de la locul de muncă 
este sediul social al Emitentului şi anume: Municipiul Bucureşti, Secto1ul 3, Calea Vitan, Nr. 6-
6A, Tronson B, C, Etajele l ,6,9, 13, Clădirea Phoenix Tower. Data expirării mandatului este 
08.04.2023. Principalele activităţi desfăşurate în afara Emitentului: membru în Consiliul de 
Administraţie al Libra Development I.F.N. S.A. 

• Mihaela Sîrbu, membru neexecutiv a l Consiliului de Administraţie. Adresa de la locul de muncă 
este Municipiul Bucureşti, Sectorul 2, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5. Data expirări i mandatului 
este I 0.04.2024. Principalele activităţi desfăşurate în afara Emitentului: administrator un ic/ 
membru al Consiliului de Administraţie/ Preşedinte Consiliu de Administraţie la următoarele 
societăţi: Ims Proprietăti S.A., Bil Terenuri S.A., Elj Proprietăţi S.R.L., Proprietăţi Finconta 
S.R.L., Internet Suppo1t Services S.R.L., Imobili Network Development S.R.L., Granted System 
Solutions S.R.L. ___ _ 

., 'I •1..C t.' 

• Ionel Umbreş, membru executiv al Consiliului de Administraţie. Adresat(Ja locul de 'mb~că este 
sediul social al Emit~ntului şi anume:_ ~unicipiul B_ucureşti, Sectorul 3 ţ~,~~ Vitan; N1•\ ?-6A, 
Tronson B, C, EtaJele 1,6,9, 13, Cladtrea Phoemx Tower. Data e p=uarn mandatuiii1 este 
02.09.2023. ' ,/ 

Radu Graţian Gheţea este dublu licenţiat: în matematică,in cadrul Universităţii ain Bucureşti (1972) 
şi în economie, în cadrul Academiei de Ştiinţe Economice( 1985); este, de asemenea, deţinător al unui 
doctorat în economie acordat de Academia de Ştiinţe Economice (200 I). A fost distins cu „Medalia 
Regele Mihai pentrn Loialitate" în octombrie 2012, a fost distins cu Ordinul Naţional „Pentm Merit" 
în gradul de Cavaler pentru activitatea desfăşurată în calitate de Preşedinte al Asociaţiei Române a 
Băncilor şi a fost distins cu titulatura de „Doctor Honoris Causa", de către Universitatea „Aurel 
Via icu" Arad, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei Române a Băncilor(decembrie2013). În pe1ioada 
1987-1994 a fost Director şi membru al Consiliului Directorial al Băncii Române de Comerţ Extc1ior, 
unde a supervizat organizarea sistemului contabil şi infonnatic precum şi prima reţea de sucursale a 
băncii. În perioada 1991-1994 a fost membrn al Consiliului de Administraţie al Băncii Anglo -
Roman ian Bank Ltd London, Londra. Începând cu 1994, s-a alăturat echipei Alpha Bank Ro mania, 
aducând o contribuţie esenţială în înfiinţarea şi dezvoltarea băncii (Banca Bucureşti, devenită ulterior 
Alpha Bank Romania), în calitate de membru în Comitetul de Direcţie, Vicepreşedinte, Prim
Vicepreşedinte şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie. În perioada 2007-2018, în calitate de 
Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al CEC Bank, a fost iniţiatorul şi 
artizanul proiectului finalizat: ,,Transfonnarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni în bancă 
comercială" (CEC Bank SA) iar în perioada septembrie 2018 - mai 2019 a fost Preşedintele 

Consiliului de Administraţie al CEC Bank. Domnul Gheţea îndeplineşte funcţiile de Preşedinte al 
Roman ian SWIFT Members Group (din 1990), Preşedinte Onorific al Asociaţiei Române a Băncilor 
(din 2015, ante1ior deţinând funcţii de Preşedinte al Comisiei IT, Prim-Vicepreşedinte şi Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie ARB), Vicepreşedinte Transfond (din 2000). Începând cu luna 
septembrie 2019, Domnul Gheţea s-a alăturat echipei de conducere a Emitentului, îndeplinind funcpa 
de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Emitentului. 

Cristina Carmen Mahika Voiconi a absolvit în 1993 Academia de Studii Economice Bucureşti, 
Facultatea de Comerţ - secţia Relaţii Economice Internaţionale. În perioada I 993 - 1998, a lucrat în 
cadrul SAFI Invest SA, îndeplinind succesiv funcţii începând de la cea de referent şi analist financiar, 
până la desemnarea în 1997 drept Preşedinte Director General al instituţiei. Doamna Mahika Voiconi 
este una dintre primele persoane angajate în cadrul Emitentului la înfiinţarea băncii, îndeplinind în 
perioada ianuarie 1999 - iunie 20 I O, funcţia de Director General Adjunct - Coordonator Aria Risc. 
Începând cu luna iunie 20 I O coordonează Aria de Vânzări, în calitate de Director General Adjunct 
Ca şi ceilalţi Directori Adjuncţi, este membru în Consiliul de Administraţie al Băncii şi membm al 
Comitetului de Direcţie, participând ca membru şi în câteva comitete operaţionale ale Băncii, precum 
Comitetul de Credite, Comitetul de Administrare a Activelor şi Pasivelor, Comitetul de Administrnre 
a Riscurilor, Comitetul IT. În I 998 a absolvit programul ASEBUSS Executive MBA, organizat în 
parteneriat cu Kenesaw State University, Atlanta, SUA. În perioada 20 l O - 2014 a unnat cursmile 
unui „Stagiu de auditor financiar" organizat de CAFR Bucureşti (Camera Auditorilor Financiazi din 



România) şi în decembrie 2014 a absolvit cursul „Strategies and Sales" al Harvard Business School 
Executive Education (USA). 

Eugen Goga a absolvit în I 997 Facultatea de Relatii Economice Intemationale din cadrul Academiei 
de Studii Economice Bucureşti, debutând în acelaşi an în activitatea în d·omeniul bancar. În perioada 
1997-2000 a fost economist în cadrul Direcţiei Trezorerie la BANKCOOP S.A. Bucureşti, iar din 
2000 şi-a început activitatea în cadrul Trezoreriei Emitentului, ca Şef Departament Arbitraj (2000-
2002). A fost Director Operaţiuni (2002-2004 ), Director de Trezorerie (2004-2007), participând în 
calitate de membru în Comitetul de Gestiune al Activelor şi Pasivelor(ALCo) şi în Comitetul de Risc. 
Începând cu luna august 2007 este Director General Adjunct, Vicepreşedinte al Consiliului de 
Administraţie, membru în Comitetul de Direcţie şi membru în câteva dintre comitetele operaţionale 
ale băncii, precum Comitetul de Credite, Comitetul de Administrare a Activejor-~-P~sivelor, 
Comitetul de Administrare a Riscurilor, Comitetul IT, Comitetul de Securitate;ţn-iooli•ă~~. Ivit 
programul de master Managementul Sistemelor Bancare MS Ban k al ASE Bu,ttireşti, iar în' 2~lf a 
absolvit programul ASEBUSS ExecutiveMBA, organizat în parteneriat cu Kencsaw State Univerljity, 
Atlanta, SUA. / 

Siminei Cristian Andrei este, de formaţie, inginer, absolvind în 1985 Institutul Politehnic Bucureşti, 
Facultatea de Transporturi, SecţiaAutovehiculeRutiere, activând în domeniul tehnic în perioada 1984 
- 1992, în cadrul DaciaS.A. Piteşti. În perioada 1991-1992 a urmat şi absolvit cursurile Katz Graduate 
School of Business Master of Business Administration, în cadrnl University of Pittsburg. Domnul 
Andrei este unul dintre arhitecţii pieţei de capital din România, fiind implicat activ în proiecte legate 
de formarea şi dezvoltarea acesteia. În perioada 1993-1994, în calitate de Referent de specialitate al 
Băncii Naţionale a României, în cadrul „Centrului de Proiectare şi Implementare a Pieţei de Capital 
România", a fost implicat în operaţiunile premergătoare înfiinţării Bursei de Valori Bucureşti. În 
perioada 1995-2001 a îndeplinit funcţia de Secretar General al Comiten1lui Bursei de Valori 
Bucureşti; în perioada 1995-2000 a fost membru al Consiliului Director al Asociaţiei Naţionale a 
Societăţilor de Valori Mobiliare, Bucureşti iar în perioada 2002 - 2006 a îndeplinit funcţia de 
Preşedinte al acelei instituţii; în perioada 2003-2006 a fost ales în funcţia de Preşedinte al Consiliului 
de Administraţie al Bursei Electronice RASDAQ, Bucureşti; în perioada 2003-2006 a îndeplinit 
funcţia de Secretar General al Comitetului BVB. În perioada 1994-2019 a fost Director General al 
New Cenn11y Holdings (NCH) Bucureşti, având ca principale atribuţii : analize, recomandăti, 
investiţii; stabilirea direcţiilor strategice de dezvoltare a societăţilor în care grupul deţine pachete 
majoritare; restructurarea şi vânzarea companiilor din portofoliu; susţinerea intereselor acţionarilor 

minoritari în România. 

În calitate de membru al Consiliului de Administraţie a patticipat, în perioada 1994 - 1995 la 
conducerea superioară a ALRO Slatina şi PETROM Bucureşti, şi a îndeplinit funcţii de administrator 
şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.V.M. Active International S.A., Bucureşti . 

De asemenea, domnul Andrei Siminei este acţionarul majoritar al societăţii SSlF Tradc Viile S.A. 
Începând cu anul 2004, domnul Andrei Siminei este membru în Consiliul de Administraţie al 
Emitentu lui. 

Ovidiu Pctre-Melinte este absolvent al Facultăţii de Mecanică din cadrul Universităţi i Politehnice 
Bucureşti, promoţia 1988. În perioada 1988-1996 a îndeplinit funcţii de inginer în cadml mai multor 
companii, orientându-se mai pronunţat către domeniul financiar începând cu anul 1996. În perioada 
1997 -2001 a îndeplinit funcţia de analist financiar în cadrul Vanguard S.A. Domnul Petre-Melintc a 
urmat programul de MBA Canadian din Bucureşti al Universite de Quebec a Montreal în cooperare 
cu McGill University of Montreal şi ASE Bucureşti în perioada 1996-1997 şi un stagiu la Levcsque 
Beaubien Geoffrion, bancă de investiţii din Montreal (Canada), în perioada mai-iulie I 997. 

În perioada 2001 -2011 (cu o sincopă de 2 ani între 2008-201 O) a îndeplinit funcţii de Director 
financiar în cadrul mai multor companii: Electrotehnica S.A., Electroaparataj SA, Medicare S.A. şi 
Chief Financial Officcr la Digital Cable Systems S.A. Începând cu I septembrie 2011 a fost numit 
Group Controller şi Compliance Officer al NCH România, având ca principale responsabilită~: 
conducerea echipei de auditmtem pentru societăţile deţinute de fondurile NCH, planificare, elaborare 
şi asigurarea implementării proiectelor de schimbare a structurii unor companii deţinute de fondurile 
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NCH (fuziuni, majorări de capital etc.), elaborarea de rapoarte şi colectarea de informaţii de la 
societăţile deţinute de fondurile NCH pentru NCH SUA, în confonnitate cu reglementările specifice 
administratorilor de fonduri de investiţii din SUA, asigurarea implementării cerinţelor specifice 
administratorilor de fonduri de investiţii din SUA în societăţile deţinute de fondurile NCH în 
România. 

A făcut parte din Consiliile de Administraţie ale mai multor societăţi, iar începând cu I august 2004 
este membru neexecutiv al Consiliului de Administraţie al Emitentului. 

Începând cu luna iunie 2012 şi până în prezent îndeplineşte funcţii de Reprezentant Pennanent al SC 
Nabla Management S.R.L. din 2013, preşedinte al Consiliilor de Administraţie ale Romarta S.A., 
Metex Big S.A., RMRT MAG S.A., Ring Afaceri S.A., societăţi deţinute de fondurile NCH. Pe 15 
aprilie 2015 a fost ales membru al Consiliului de Administraţie la Roma1ta S.A. şi Metex Big S.A. 
(unde a încetat mandatul pe 31 iulie 2019). 

Pe data de I august 2019 a fost numit Director NCH Capital Sucursala Bucureşti, cu responsabilîtă~ 
legate de administrarea portofoliului deţinut de NCH în România. 

Emilian Bituleanu a absolvit în anul 1985 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei în cadrul Universităţii „Politehnica" din Bucureşti. A îndeplinit mai multe funcţii în 
sectorul ne bancar, în perioada 1987 - 1994. În 1994 şi-a început cariera bancară în cadrul Bancorex, 
ulterior a fost angajat în cadrul BNP- Dresdner Bank (România) şi la Finansbank România, unde a 
fost numit în 2001 în funcţia de Vicepreşedinte Adjunct. În cadrul Emitentului a îndeplinit funcpa de 
Director General Adjunct, în_perioada 2003 - 2007, fiind desemnat Directorul General al instituţiei 
începând cu luna iulie 2007. In perioada 2005-2007 a urmat cursurile ASEBUSS, obţinâ)J.cLcertificare 
EMBA; în 2014 a urmat cursul „Changingthe Game: Negotiation and Competitive9t:,cisionMfil(iwt' 
al Harvard Business School (Boston) iar în 2020 a absolvit cursul „Artificial lnteligence în FinaiiCP.i' 
organizat de Centre for Finance, Technology and Entrepreneurship (CFTE). ( ~ · f} 
Mihaela Sîrbu a absolvit în anul 1997 Facultatea de Studii Economice în Limbi Străine, 

depa1tamentul în limba engleză a Academiei de Studii Economice Bucureşti, cu diploma de licefţă 
în Gestiunea Afacerilor. În perioada 1998-2000 a îndeplinit funcţia de Ofiţer de portofoliu şi trezorier 
în cadrul New Century Holdings Advisors Inc., Bucureşti, iar în perioada 2002-2003 a activat ca 
Analist financiar/Auditor intern pentm IMSA T Bucureşti. Începând cu anul 2003 este Director 
financiar al NCH Capital Inc. , Bucureşti, având ca principale responsabilităţi: coordonarea şi 
supravegherea financiară a societăţilor din grup, supervizarea raportărilor, coordonarea 
departamentului de audit intern şi contabilitate şi managementul financiar al fondurilor NCH din 
România. În 200 I a participat în cadrul unui program de studii al E.M. Lyon School of Business, 
France ca „Exchange student, Supply Chain Management". În pe1ioada2000-2002 a unnatprogramul 
de MBA Financiar-Bancar al Case Western Reserve University, Cleveland, SUA Weatherl1ead 
School of Management în cooperare cu IMC School of Business, Budapesta, iar în 201 9 a obţinut 
Certificatul de absolvire Strategii Disruptive cu Clay Christensen, al Harvard Business School. 

Ionel Umbreş a absolvit în 1995 Institutul Politehnic Bucureşti - Facultatea de Electronică şi 
Telecomunicaţii. Domnul Umbreş s-a alăturat echipei Emitentului în ianuarie 2018, îndeplinind 
pentru o scurtă perioadă de timp funcţia de Manager Proiecte IT, pentru a fi cooptat începând cu luna 
mai 2018 în echipa de management, ca Director General Adjunct. În perioada 1998-201 7 a îndeplinit 
mai multe funcţii în cadrul Banca Agricolă S.A. şi Raiffeisen Bank S.A., cu responsabilităţi pe zona 
de IT. În perioada 2007-2011 a îndeplinit funcţia de Director Divizia Servicii Operaţionale şi de 
infrastructura IT. În 2011-2014 a fost numit Director Management Procese Canale, Distribuţie şi 
Enterprise Management iar în perioada 2014 - decembrie 20 I 7 a fost Manager de Departament în 
cadru I Departamentului de inovaţie şi e-Banking, fiind responsabil de inovaţie, cercetare şi dezvoltare 
pentru a investiga aplicabilitatea noilor tehnologii. În perioada 2012-2014 a unnat cursmile 
Universităţii Sheffield din Regatul Unit, absolvind programul Executive MBA cu specializarea MBA 
- Management General. 

Conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Emitentului din data de 07.12.2021, a 
fost numită dna.Andrei Miriam-Elena în funcţiadeadministrator(neexecutiv) al Emitentului, mmând 
a fi întreprinde demersurile necesare obţinerii aprobărilor necesare de la BNR. 
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Consiliul de Administraţie este învestit cu puteri depline pentru realizarea tuturor operaţiunilor de 
aducere la îndeplinire a obiectului de activitate al Emitentului, în limitele stabilite de lege şi de Actul 
Constitutiv şi cu respectarea hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor. 

Conform Actului Constitutiv al Emitentului în vigoare la data Prospectului, Consiliul de 
Administraţie are următoarele competenţe şi atribuţii principale: 

• stabileşte strncturaorganizatoricăşi de conducerea Emitentului, aprobă şi modifică Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare al Emitenh1lui, precum şi componenţa comitetelor a căror în fiintare 
şi funcţionare este stabilită de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Emitentului; 
delegarea responsabilităţilor către comitete nu exonerează în niciun fel organul de conducere în 
funcţia sa de supraveghere de exeicitarea în mod colectiv a atribuţiilor şi responsabilităţilor sale; 

• aprobă oriceoperaţiunecare conduce la înregistrarea unei expuneri mari sau la majorarea acesteia; 

• aprobă tranzacţiile încheiate cu persoanele aflate în relaţii speciale cu Emitentul şi monitorizează, 
pe baze continue, tranzacţiile cu persoanele aflate în relaţii speciale cu Emitentul; 

• aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea sucursalelor, agenţiilor şi a celorlalte sedii secundare ale 
Emitentului; 

• decide cu privire la politica de plasamente a Emitentului şi aprobă achiziţionarea şi/sau vânzarea 
participaţiilor semnificative la capitalul social al unor terţe societăţi; 

• stabileşte politicile de dezvoltare şi aprobă programele de investiţii ale Emitentului; 

• stabileşte strategia Emitentului în ceea ce priveşte acordarea de credite, atragerea de resurse şi 
utilizarea acestora; 

• examinează şi aprobă situaţiile financiare anuale şi propunerile de repartizare a profitului net care 
se prezintă spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor împreună cu rapo~:t~!ăctihffi'istţ~orilor; 

• supune Adună1ii Generale a Acţionarilor proiectul bugetului de veniri11:i şi cheltt1ie'f1~ i al 
programului de activitate pe anul următor; ( ~ · - · f I 

• aprobă şi revizuieşte periodic, cel puţin anual, strategiile generale şi polit!cile privi tci re la 
activitatea Emitentului; 

• asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor; 

• adoptă orice alte decizii pe care le consideră oportune sau necesare pentm realizarea obiectului de 
activitate al Emitentului; 

• se asigură că organele cu funcţie de conducere implementează politici şi proceduri destinate să 
promoveze integritatea şi comportamentul profesionist; 

• se asigură că organele cu funcţie de conducere implementează politici care interzic sau, după caz, 
limitează în mod adecvat activităţile, relaţiile sau situaţiile care ar putea reduce calitatea cadmlui 
de administrare, cum ar fi: conflicte de interese, acordarea de credite salariaţilor, membrilor 
structurii de conducere sau acţionarilor, oferirea unui tratament preferenţial persoanelor aflate în 
relaţii speciale; 

• supraveghează activitatea organelor cu funcţie de conducere şi conformitatea respectivei activită~ 
cu strategiile şi politicile stabilite de structura de conducere; 

• asigură supravegherea aplicării principiilor politicii generale de remunerare a băncii; 

• supraveghează administrarea riscului de confonnitate; 

• stabileşte limite pentrn riscul de piaţă, care să corespundă dimensiunii şi complexităţii Emitentului 
şi care să reflecte toate riscurile de plată semnificative; 

• analizează, unde este necesar, orice excepţie de la politicile, procesele şi limitele stabilite în ceea 
ce priveşte riscul de rată a dobânzii; 
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• se asigură că organele cu funcţie de conducere admin istrează riscul de lichiditate în mod eficace; 

• se asigură că organele cu funcţie de conducere definesc procese şi structuri organizatorice adecvate 
pentru implementarea strategiilor, politicilor, proceselor ş i sistemelor de identificare, măsurare, 
administrare şi monitorizare a riscului de lich iditate; 

• este asistat de către comitete de risc specifice cu privire la anumite aspecte ale cadnilui gcneml 
privind simulările de criză; 

• ia măsuri în funcţie de nivelul expunerii la risc demonstrat de către simulările de criză, precum şi 
în funcţie de obiectivele şi de toleranţele la risc stabilite de către structura de conducere; 

• aprobă externalizarea unor activităţi; 

• asigură implementarea de către conducerea operativă a recomandărilor fonnulatede auditul intern, 
de auditornl financiar şi de Banca Naţională a României cu privire la deficienţele sistemului de 
control intern şi examinarea efectului măsurilor implementate; 

• are discuţii periodice cu conducerea operativă privind eficienţa sistemului de control intern; 

• analizează periodic evaluările sistemului de control intern efectuate de conducerea operativă, de 
auditul intern şi, după caz, de auditornl financiar al instituţi ilor de credit şi de Banca Naţională a 
României; 

• aprobă contractarea de linii de finanţare şi/sau garantare de la instituţii româneşti sau interna~onale 
(atribuţie netransmisibilă către Comitetul de Direcţie); //. --cc"('-'i'~ 

( 
,,,.. 

• sup~avegh~ază :ro.cesul de publicare a informaţiilor şi de comunicare; ,"✓ ":'-t: 

• stab ileşte ş1 rev1zmeşte: -

o sumele, tipurile şi distribuţia atât ale capitalului intern, cât şi ale fondurilor proprii adefvate 
pentru a acoperi riscurile Emitentului; 

o stmctură organizatorică solidă şi transparentă cu canale de comunicare şi raportare eficace; 

o politică privind numirea şi succedarea persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadml 
Emitentului; 

o principiile cadmlui de administrare a activităţii şi a valorilor corporative ale Emitentulu~ 
inclusiv a celor stabilite prin intem1ediul unui cod de conduită sau a unui document echivalent; 

o un cadm adecvat şi eficace aferent controlului intern care să includă funcţiile de administrare 
a riscurilor, de conformitate şi de audit intern, precum şi un cadru corespunzător privind 
raportarea financiară şi contabilitatea; 

• asigură integritatea sistemelor contabile şi de raportare financiară, inclusiv controalele financiare 
şi operaţionale şi conformarea cu legislaţia şi standardele relevante; 

• dispune de politici pentru selectarea, monitorizarea şi planificarea succedării membrilor săi; 

• se asigură că Emitentul dispune de proceduri interne de alertă corespunzătoare pentru comunicarea 
îngrijorărilor personalului cu privire la cadrul de administrare a activităţii; 

• adoptă politica de aprobare a noilor produse, care vizează dezvoltarea de noi pieţe , produse şi 
servicii şi modificări semnificative ale celor existente; 

• aprobă şi revizuieşte documentul care reglementează procesul intern de evaluare a adecvă.iii 

capitalului la riscuri; 

• iniţiază şi proiectează procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri, sens în care 
trebuie să aprobe proiectarea procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri la nivel 
conceptual - cel puţin sfera deaplicare,metodologia şi obiectivele generale, conducerea supe1ioară 
a Emitentului fiind responsabilă pentru aprobarea detaliilor aferente proiectări i - conceptele 
tehnice; 
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• integrează planificarea şi administrarea capitalului în cultura şi abordarea generală a Emitentului 
privind administrarea riscului; în acest sens, trebuie să se asigure că procesul legat de planificarea 
capitalului, precum şi politicile şi procedurile de administrare a procesului sunt comunicate şi 
implementate la nivelul întregii Bănci şi sunt susţinute cu suficientă autoritate şi resurse; 

• decide cu privire la angajarea Emitentului în activităţi cu instmmente financiare derivate; 

• are responsabilitatea finală pentru administrarea sănătoasă a cadrului aferent abordării bazate pe 
modele interne de rating; 

• este responsabil pentm luarea de decizii fonnale cu privire la implementarea abordării bazate pe 
modele interne de rating, incluzând aprobarea generală a proiectului, specificarea obiectivelor, 
desemnarea componentelor struch1rii organizatorice responsabile cu implementarea şi stabilirea 
unui program al etapelor necesare implementării; 

• adoptă orice alte decizii pentru care legea sau Achil Constihttiv prevăd că este necesară aprobarea 
Consiliului de Administraţie şi are, în plus faţă de prevederile Actului Constin1tiv, acele atribupi 
pe care legea le dă în sarcina Consiliului de Administraţie. 

8.1.2. Comitetul de Direcţie 

Consiliul de Administraţie al Emitentului a delegat conducerea operativă a Emitenntlui către panu 
directori, numind pe unul dintre ei Director General. Ceilalţi trei directori deţin fu ncti1t.J !~ _.Director 
General Adjunct. Cei patm directori formează împreună Comitetul de Direcµ(,· .~ · "'~ 

La data acestui Prospect, membrii Comitetului de Direcţie sunt (: . .,. . •.}) 

• Emilian Bituleanu, Director General al Emitentului - Data expirării mandatului: 08.04.2023; 

• Cristina Carmen Mahika Voiconi, Director General Adjunct al Emitenn1lui - Data expirării 
mandatului: 29.03.2025; 

• Eugen Goga, Director General Adjunct al Emitentului - Data expirării mandatului: 08.04.2023; 

• Ionel Umbreş, Director General Adjunct al Emitentului - Data expirării mandatului: 02.09.2023. 

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Emitentului, în limitele 
obiectului de activitate şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate Consiliului de 
Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor de lege sau de Actul Constitutiv. 

Conform Actului Constitutiv al Emitentului în vigoare la data Prospectului, Comitehtl de Direcţie are 
mmătoarele competenţe şi atribuţii principale: 

• implementează strategiile şi politicile stabilite de structura de conducere; 

• este responsabil pentru delegarea atribuţiilor către persoanele cu funcţie de conducere de nivel 
mediu din cadrnl Emitenntlui şi pentru supraveghe1-ea modului în care sunt exercitate 
responsabilităţile delegate, rămânând responsabil faţă de Consiliul de Administraţie penntt 
performanţa Emitentului; 

• menţine o structură organizatorică adecvată; 

• stabileşte fluxul infonnaţional necesar unei bune desfăşurări a activităţii; 

• se asigură că strategiile şi politicile, inclusiv orice modificare a acestora, sunt cuprinse în ghidrni 
scrise, manuale sau alte documente şi sunt comunicate personalului Emitentului în funcpe de 
responsabilităţile deţinute, cel puţin până la nivelul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor 
specifice~ 

• implementează politici şi proceduri destinate să promoveze integritatea şi comportamentul 
profesionist; 

• implementează politici care interzic sau, după caz, care limitează în mod adecvat activităple, 
relaţiile sau situaţiile care ar putea reduce calitatea cadrului de administrare, cum ar fi: conflicte 
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de interese, acordarea de credite salariaţilor, membrilor strucn1rii de conducere sau aqionaiilor, 
oferirea unui tratament preferenţial persoanelor aflate în relat ii speciale; 

• are responsabilitatea de a stabili un sistem de detectare a deficienţelor sistemului de control intem 
şi de a întreprinde măsuri pentru soluţionarea respectivelor deficienţe; 

• evaluează în mod continuu riscurile care afectează atingerea obiectivelor Emitentului şi ia măswi 
cu privire la orice modificare a condiţiilor în care acesta îşi desfăşoară activitatea; 

• identifică, evaluează, monitorizează şi raportează riscul de confonnitate asociat activităţilor 
desfăşurate de Emitent; 

• este responsabil de administrarea eficace a riscului de confonnitate; 

• stabileşte şi comunică politica de confonnitate, se asigură că aceasta este respectată şi rapo1tează 
Consiliului de Administratic în legătură cu administrarea riscului de conformitate; 

• ia măsurile necesare pentm a se asigura că Emitennll se poate baza pe o funcţie de conformitate 
permanentă şi independentă, care beneficiază de resurse suficiente; 

• este responsabil pentru asigurarea unei activităţi de audit intern adecvate, corespunzătoare 
dimensiunii şi naturii opera{iunilor Emitentului; 

• ia măsurile de remediere necesare în scopul soluţionării deficienţelor identificate în activitatea de 
control şi de confonnitate, precum şi a altor probleme identificate de auditorii interni; 

• aprobă detaliile aferente proiectării procesului intern de evaluare a adecvării capitaÎttltÎÎ:ftl-:sris. culi 
- conceptele tehnice; , ·,,. 

I • • .• 

• organizează funcţia de administrare a riscurilor cuprinzătoare şi indepepdentă; i) 
• stabileşte limitele de risc corespunzătoare apetitului general la risc, inclusiv în condiţii de criză, şi 

ia măsurile necesare pentru monitorizarea şi controlul tun1ror riscurilor semnificative în 
conformitate cu strategiile adoptate; 

• se asigură că politicile şi procesele de administrare a riscurilor sunt corespunzătoare din punctul 
de vedere al profilului de risc şi al planului de activitate şi că acestea sunt implementate eficient; 

• este responsabil de administrarea zilnică a riscurilor; 

• implementează strategia de administrare a riscului de credit şi dezvoltă politicile şi procesele de 
asumare, identificare, măsurare, control şi raportare pentru riscul de credit - inclusiv riscul de 
credit al contrapartidei; 

• aprobă expunerile Emitentului la riscul de credit care depăşesc un anumit prag stabilit în sumă 
absolută sau ca procent din fondurile proprii, precum şi cele care presupun un risc de credit ridicat 
sau nu sunt caracteristice activităţii desfăşurate de Emitent; 

• monitorizează încadrarea în limitele aferente expunerilor mari atât la nivel individual, cât şi la 
nivel consolidat; 

• adoptă măsuri corespunzătoare cu privire la excepţiile de Ia aplicarea politicilor şi procedmilor 
pentru identificarea expunerilor individuale faţă de persoanele cu care Emitentul se află în relapi 
speciale; 

• poate lua măsuri de diminuare a riscului de concentrare, precum: 

o reducerea limitelor sau pragurilor pentru concentrările de risc; 

o ajustarea expunerilor rezultate din procese de fuziune şi achiziţii pentru evitarea concentrărilor 
de risc; 

o transferarea riscului de credit altor părţi, cumpărarea de protecţie de la alte părţi - instrumente 
financiare derivate de credit, garanţii reale, garanţii personale, subparticipări etc sau vânzarea 
acestuia direct sau ca parte a unei tranzacţii de securitizare; sau 
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o alocarea de capital pentm riscul de concentrare. 

• analizează orice excepţie de la politicile, procesele şi limitele stabilite cu privire la riscul de mtă a 
dobânzii; 

• dezvoltă strategiile, politicile, procesele şi sistemele pentm administrarea riscului de lichiditate în 
confonnitate cu toleranţa la risc stabilită, precum şi pentru asigurarea că Emitentul men~ne o 
lichiditate suficientă; 

• revizuieşte, în mod continuu, informaţiile legate de evoluţiile lichidităţii Emitentului şi rap01tează 
periodic Consiliului de Administraţie; 

• stabileşte un set de criterii de rapo11are, cu specificarea sferei de cuprindere, modalităţii şi 
frecventei raportărilor pentru fiecare categorie de destinatari, precum şi a părţilor responsabile 
pentru elaborarea rapo11ărilor; 

• revizuieşte, în mod regulat, strategia de finanţare a Emitentului; 

• se asigură că accesul pc piaţă, atât din perspectiva capacităţii Emitentului de a obţine noi finan~1ri, 
cât şi din cea a lichidătii activelor, este administrat, monitorizat şi testat, în mod activ, de personal 
corespunzător; 

• revizuieşte şi testează în modregulatopţiunilepe care Emitentul le are la dispoziţie pen!._,ru a ob~ne 
finanţare pe tennen scurt, mediu şi lung; / ... ,, "\ 

• aprobă politica generală privind identificarea şi estimarea nevoilor de garafţH financiare, p~ um 
şi a tuturor resurselor de astfel de garanţii; · ) 

• aprobă planurile alternative de finanţare; I 

• implementează, în mod eficace, strategia de administrare a riscului operaţional aprobată şi, sub 
controlul Consiliului de Administraţie, politicile şi procesele de administrare a riscului 
operaţional; 

• se asigură că sunt obţinute toate aprobările prevăzute de cadrul de reglementare şî că există 
proceduri operaţionale şi sisteme de control al riscurilor adecvate, înainte de.angajarea în activităp 
cu instrumente financiare derivate; 

• asigură monitorizarea şi evaluarea corespunzătoare a perfonnanţei financiare a furnizorului extem 
şi a oricăror modificări în strnctura sa organizatorică şi în structura acţionariatului acestuia, în 
cadrul politicii în domeniul externalizării, astfel încât să poată fi luate cu promptitudine otice 
măsuri necesare. 

• aprobă reglementările interne ale băncii (norme, proceduri, instrucţiuni şi orice alte reglementă1i), 
altele decât cele a căror aprobare se află în sarcina Consiliului de Administraţie, stipulată expres 
de Actul Constitutiv ori reglementările legale; 

• monitorizează, pe baze continue, tranzacţiile cu persoanele aflate în relaţii speciale cu Emitentul; 

• aprobă furnizorii externi cu care unnează a se încheia contracte de externalizare, controlează 
activităţile externalizate şi identifică, măsoară, monitorizează şi controlează riscuri ie afe1ente 
activităţilor externalizate; 

• stabileşte strategia Emitentului în ceea ce priveşte nivelul dobânzilor, comisioanelor, taxelor şi al 
celorlalte speze bancare; 

• adoptă orice alte decizii pentru care legea sau Actul Constitutiv prevăd că este necesară aprobarea 
Comitetului de Direcţie şi are, în plus faţă de prevederile Actului Constitutiv, acele atribu~i pe 
care legea Ie dă în sarcina Comitetului de Direcţie . 

8.1.3. Comitetele Emitentului 

Conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, în cadml Emitentului funcţionează zece 
comitete, un subcomitet şi o comisie, după cum unnează: 
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1. Comitetul de Direcţie (la care se face referire la Secţiunea 8. I .2. de mai sus); 

2. Consiliul de Credite (CSC)- are ca principal rol analizarea şi aprobarea, respectiv respingerea 
creditelor sau a altor angajamente, aprobă modificarea condiţiilor contractuale pentru creditele în 
dernlare, restructurarea acestora, măsurile ce trebuie întreprinse în legăn1ră cu tennenele 
neperfo1mante. Se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin săptămânal. 

3. Comitetul de Credite (CC), în subordinea căruia se află Subcomitetul de Credite - are ca 
principal rol analizarea şi aprobarea, respectiv respingerea creditelor sau a altor angajamente. Se 
întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin săptămânal. În subordinea Comitetului de 
Credite se află Subcomitetul de Credite; 

4. Comitetul de Administrare a Activelor şi Pasivelor şi pentru Managementul Lichidităţii 
(ALCO) - are ca principal rol asigurarea managementului lichidităţii şi al surselor şi 
plasamentelor în conformitate cu politicile şi strategii le Emitentului, fiind subordonat Comitetului 
de Direcţie. Se întruneşte ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin lunar; 

5. Comitetul de Audit - este subordonat Consiliului de Administraţie al Emitentului şi îl consiliază 
în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin pe linia auditului intem şi extern (confo1m prevede1ilor 
interne ale Emitentului precum şi a legislaţiei aplicabile în materie). Numirea memb1ilor 
Comitetului de Audit se face prin decizie a Consiliului de Administraţie în cazul membrilor care 
sunt administratori ai Emitentului sau prin decizie a Adunării Generale a Acţionarilor în cazul 
membrilor care nu sunt administratori ai Emitentului. Majoritatea membrilor Comitetului de Audit 
trebuie sa fie independenţi (în prezent sunt 3 membri ai comitetului, dintre care 2 membri sunt 
independenţi). Preşedintele Comitetului de Audit este numit de membrii acestuia sau de către 
Consiliul de Administraţie şi trebuie să fie independent. Comitetul de Audit asigură interac~unea 
cu celelalte comitete ale Emitentului din subordinea Consiliului de Administraţie prin participarea 
unor membri ai comitetului în Comitetul de Administrare a Riscului. Comitetul de..A,udit se 
întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin trimestrial; r · · •\ 

6. Comitetul de Administrare a Riscurilor, îndeplineşte atribuţiile ce îi revin' pe linia măsurilo 
operative de administrare a riscurilor; 

; 
7. Comitetul IT analizează/gestionează resursele IT şi proiectele interne desfăşurate; / 

8. Comitetul de Securitate implementează şi coordonează aspectele care ţin de desfăşurarea 
activităţilor referitoare la securitatea infonnaţională şi securitatea fizică; 

9. Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă asigură implicarea salariaţilor la elaborarea şi 
aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii şi aprobă programul anual de securitate şi 
sănătate în muncă; 

1 O.Comitetul de Schimbări Informatice - gestionarea/unnărirea proiectelor, alocarea resurselor în 
echipele de proiect; 

11.Comisia de Selecţionare efectuează selecţionarea documentelor Emitentu lui cu termen de 
păstrare expirat şi are în vedere respectarea termenelor de păstrare a documentelor. 

8.2. Conflictul de interese 

Administrarea conflictelor de interese se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului 
5/2013, modificat prin Regulamentul 11/2020, Emitentul adoptând un mecanism de identificare, 
preîntâmpinare şi monitorizare pe bază continuă. În acest sens, au fost adoptate politici de gestionare 
a conflictului de interese, atât la nivelul personalului cât şi la nivel de organ de conducere. De 
asemenea, politicile sunt completate de un cod de etică ce descrie printr-o secţiune dedicată canalul 
şi fluxul de raportare a potenţialelor incidente de etică sau de conflict de interese. 

Cadrul de reglementare este actualizat pe1manent, în funcţie de cerinţele legale sau de bunele practici 
în domeniu, şi are în vedere asigurarea unui mediu eficace de identificare, evaluare, gestionare şi 
reducere sau prevenire a conflictelor de interese actuale şi potenţia le la nivel instituţional. În acest 
sens, membrii Consiliului de Administraţie şi personalul din conducerea Băncii trebuie să completeze, 
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la momentul preluării funcţiei, declaraţia de conflict de interese, document ce trebuie acnmliz.atanual 
sau ori de câte ori apar modificări în infonnaţiile furnizate. 

La data prezentului Prospectului nu există nicio informaţie privind orice conflict de interese sau orice 
potenţial conflict de interese între obligaţiile faţă de Emitent ale oricărui membru al organelor de 
administrare şi conducere a Emitenn1lui şi interesele sale private şi/sau alte obligaţii. 

8.3. Managementul riscului 

Reprezintă identificarea şi evaluarea riscurilor, precum şi stabilirea mod ului de a reacţiona în fata 
acestora, adică de a pune în aplicare mijloace de control intern care să le atenueze posibilitatea de 
apariţie sau consecinţele pe care le~ar produce, în cazul în care s-ar materializa. 

Emitennll prioritizeazăgestionarea riscului, în cadru l Emitentului existând structuri organizato1ice 
distincte având atribuţii, politici şi proceduri specifice privind managementul riscului, inclusiv 
Comitetul de Administrare a Riscurilor (prezentat mai sus). Totodată, în scopul managementului 
riscului, conducerea Emitentului identifică şi evaluează riscurile la care este expus Emitenn1I, şi 
asigură existenţa unui cadru adecvat de administrare a activităţii în cadiul Emitenn1lui, inclusiv p1in 
implementarea unor proceduri specifice în vederea celor de mai sus. 

Riscurile sunt raportate în mod transparent, pe categorii specifice, astfel încât conducerea şi structu1ile 
organizatorice implicate să beneficieze la timp de rapoarte clare şi semnificative în scopul 
identificării, evaluării şi monitorizării riscurilor. 

În plus, Emitentul identifică, monitorizează şi evaluează riscurile semnificative la carţ este sau poate 
fi expus şi calculează şi evaluează capitalul intern şi necesităţile de capital intţm, penfrtraeope1irea 
nevoilor de activitate ale Emitentului şi a riscurilor aferente, inclusiv prin inten,riediul testelor de.stres. 

I • \ 

8.3.1. Riscul de credit I . j 

Prin activitatea desfăşurată, Emitentul este expus riscului de credit, acesta reprezentând un po(enţial 
risc, actual sau viitor, prin care pot fi influenţate în mod negativ profiturile şi capitalul, ca mmare a 

nerespectării obligaţiilor contractuale ale c l ienţilor. Riscul de această natură poate interveni fie din 
cauze inteme (diminuarea capacităţii de rambursare), fie din cauze externe (la nivel macroeconomic). 
Astfel, Emitentul poate fi afectat de o deteriorare a calităţii portofoliului de credite manifestat., în 
principal prin creşterea creditelor neperfonnante. 

Su portarea unor pierderi sau eşuarea în realizarea deprofitconfonn estimărilor poate afecta calitatea activelor 
Emitentului, performanţa financiară şi reputaţia acestuia. 

Deteriorarea calităţii po1tofoliului de credite se poate accentua pe fondul condiţiilor economice nefavorabile 
şi a evenimentelor politice neaşteptate. Deteriorarea condiţiilor macroeconomice, cum ar fi recesiunea, 
deflaţia sau inflaţia accentuată,potavea un impact negativ asupra capacităţii de rambursare a creditelor, având 
ca efect creşterea ratei de credite neperfonnante. 

O subcomponentă a riscului de credit este riscul de concentrare. Această categorie de risc presupune riscul 
actual sau potenţial de afectare a profitului şi a capitalului rezultat din riscul de materializare a pierderilor 
dete1minate de expunerile mari. Emitentul are în vedere aplicarea de tehnici de preîntâmpinare a riscului de 
credit generat de expunerile faţă de clienţi, grupuri de clienţi conectaţi, clienţi din acelaşi sector economic, 
regiune geografică sau cu aceeaşi activitate, incluzând în particular riscurile asociate cu expuneri de credit 
mari indirecte (ex. cu un singur emitent de garanţii). 

Conform infonnaţiilorprezentate în situaţiile financiare la data de 31.12.2021, totalul creditelor şi avansurilor 
acordate clienţilor este de 5.592.230.160 RON, categoriile principale fiind: 

• Total credite şi avansuri pentru clienţi din sectorul agricultură: 1.022. 908.692 RON - 18,3% 
din total credite şi avansuri acordate clienţilor; 

• Total credite şi avansuri pentrn clienţi din sectorul real estate: 1,780,240,697 RON-31,8% 
din total credite şi avansuri acordate clienţilor. 

În mod detaliat, categoriile principale ale creditelor şi avansurilor acordate clienţilor Real 
Estate includ, printre altele: 
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o Total credite şi avansuri pentru clienţi din sectoml real estate (vânzare): I .020.497.027 
RON - 18,2% din total credite şi avansuri acordate clienţilor; 

o Total credite şi avansuri pentru clienţi din sectorul real estate ( chirii): 648.559.580 RON 
- 11,6% din total credite şi avansuri acordate clienţilor]. 

Pentru data de 30.06.2022 totalul creditelor şi avansurilor acordate clienţilor a atins nivelul de 6.017.017.991 
RON, principalele categorii fiind: 

• Total credite şi avansuri pentru clienţi din sectorul agricultură: 1.182.373.015 RON - 19.65% 
din total credite şi avansuri acordate clienţilor; 

• Total credite şi avansuri pentm clienţi din sectorul real estate: 2.047.253.981 RON - 34.02% 
din total credite şi avansuri acordate clienţilor. 

De asemenea, Emitentul este expus riscului rezidual. Riscul rezidual reprezintă riscul care rezultă din 
utilizarea de tehnici de diminuare a riscului de credit, care se dovedesc a fi mai puţin eficiente decât se 
estimează a fi. Acesta nu îşi are originea în deteriorarea solvabilităţii contrapartidei, ci insuficienta abilitate 
de a exploata bunul luat în garanţie. Aceasta poate rezulta din posibilitatea ca mecanismul legal, prin care 
bunul luat în garanţie a fost depus în scop de garanţie sau transferat, să nu garanteze că Emitentul are dreptul 
de a-l lichida sau de a şi-l însuşi. O altă posibilitate este ca bunul luat în garanţie să se dovedească a nu fi atât 
de valoros pe cât se aştepta Emitentul. 

Deşi pe piaţa imobiliară preţurile au arătat o tendinţă de creştere în ultimii ani, există riscul unei corec~i a 
preţurilor ce poate avea ca efect diminuarea valorii garanţiilor aferente portofoliului de credite şi în ultimă 
instanţă realizarea unui grad de recuperare mai mic decât cel aşteptat. Riscul de credit poate fi amplificat 
atunci când garanţia nu poate fi valorificată la un nivel prin care să se recupereze integral expunerea angajată. 
Dacă o proporţie mai mare decât cea estimată a contrapartidelor va intra în default, atunci pierdţrife,poţ99păşi 
valoarea pierderilor aşteptate din credite şi în acest caz poate exista un impact negati ~asupra activ·iliiţi 
Emitentului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor financiare . , \ 

8.3.2. Riscul Operaţional l '. '/ 
I , 

Emitentul este expus riscului operaţional, acesta fiind definit ca pierderea care rezultă din procesele şi 
sistemele interne inadecvate, din erorile umane sau din factorii externi. 

În cadml activităţii operaţionale se poate distinge riscul documentaţiei, acesta referindu-se la 
riscul tranzacţional de pierderi care apare în cazul unei documentaţii inadecvate (de exemplu: 
un limbaj ambiguu din care rezultă riscul de documentaţie). 

În cadrul riscului operaţional se identifică şi unnătoarele riscuri: 

8.3.2.1. Riscul aferent externalizării - externalizarea este definită ca utilizarea de către 
Emitent a unui terţ pentru a efectua în mod continuu activităţile specifice obiectului de 
activitate al Emitentului, care ar fi în mod normal efectuate de către Emitent, în prezent 
sau în viitor. Riscul se manifestă prin neefectuarea prestării serviciilor în standardele 
stabilite confonn normelor aplicabile în materie sau întremperea activităţii entităplor 
care desfăşoară activităţile extemalizate. 

8.3.2.2. Riscul de model- riscul ca un model utilizat să nu reflecte realitatea corect în aspectele 
esenţiale scopului său, astfel încât rezultatele modelului să fie diferite faţă de cele 
preconizate. Riscul de model nu este o sursă primară a pierderii, deoarece rezultatul 
deciziilor bazate pe diferite modele se va materializa prin alte tipuri de riscuri. Riscul 
de model reprezintă o pierdere posibilă pe care Emitentul ar putea să o înregistreze ca 
unnare a unor decizii care ar putea fi bazate în principal pe rezultatele modelelor 
interne, din cauza unor erori în dezvoltarea, implementarea sau utilizarea acestor 
modele. 

8.3.2.3. Riscul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se referă la faptul că sistemele 
informaţionale sunt esenţiale pentru desfăşurarea activităţii bancare, iar un eşec de 
natură hardware şi/sau software poate compromite disponibilitatea, integritatea, 
accesibilitatea şi securitatea infrastructurii şi a datelor. Totodată, există şi riscul 
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de securitate a infonnaţiilor care ar putea duce la compromiterea 
activelor, utilizarea neautorizată, pierderea, deteriorarea, dezvăluirea neautorizată de 
infonnaţii confidenţiale. Riscul TIC include ameninţări cibernetice, având în vedere că 
măsurile corectiverelevanteprecum îmbunătăţirea mecanismelor de securitate tehnică, 
monitorizarea utilizării serviciilor cloud, campaniile de conştientizare, mecanismul de 
autentificare a clienţilor, planul de recuperare în caz de dezastrn ar putea să nu fie pe 
deplin eficiente. În consecinţă, capacitatea de a satisface nevoile clienţilor ar putea fi 
afectată negativ, cu impact potenţial asupra imaginii Emitentului şi a relaţiilor de 
afaceri. 

8.3.3. Riscul de fraudă - riscul de încălcare a legilor naţionale şi europene sau a procedurilor şi 
normelor interne ale Emitentului, materializat prin inducere în eroare sau prin folosirea ilegală 
a datelor şi/sau a infonnaţiilor, de către personalul Emitentului, reprezentanţi, clienţi, fumizori 
sau alte persoane în scopul obţinerii în mod direct sau indirect a unui câştig material sau 
beneficiu în nume propriu sau în numele altei persoane, precum şi producerii unei pagube 

Emitentului. 

Prevenirea, monitorizarea si administrarea riscului de fraudă reprezintă o prioritate pentiu 
Emitent. În acest sens, au fost elaborate reglementări interne dedicate administrării acestor 
riscuri: Politica antifraudă, Procedura de control şi Procedura privind prevenirea, depistarea şi 
soluţionarea cazurilor de fraudă. Totodată, administrarea riscului de fraudă este asigurată de 
personal dedicat, de specialitate, ce activează în cadrul departamentului Control şi Antifraudă. 

Emitentul este preocupat permanent de asigurarea unui cadru adecvat de prevenire a riscului 
de fraudă, îndeosebi prin conştientizarea acestui risc în cadrul angajaţilor. Acest ge~idei~te 
atins prin infonnări periodice asupra bunelor practici şi asupra tipologiei ca2t1i;ilor relevahtcfşi 
actuale de fraudă la care activitatea bancară este expusă. De asemenea, în1cronfonnitate ci1'\ 
planul anual de activitate al Diviziei Conformitate, sunt desfăşurate sesiuni 1de tra in ing cu toţ 
personalul cu atribuţii în prevenirea riscului de fraudă ş i al altor activităţi ilegale conexe:·:, 

Suplimentar, în fiecare an sunt desfăşurate traininguri de specialitate anti-corupţie, coordonJ 
la nivelul grupului NCH, şi la care iau parte angajaţii din poziţii cheie, cu scopul de a 
conştientizariscul de corupţie şi de activităţi ilegale asociate şi de a adopta o conduită pmdentă, 
în confonnitate cu prevederile Regulamentului de Ordine Internă şi ale Codului de etică. 

8.3.4. Riscul juridic reprezintă potenţiala pierdere rezultată ca turnare atât a amenzilor, penalită~lor 
şi sancţiunilor de care Emitentul este pasibil în caz de neaplicare sau aplicare defectuoasă a 
dispoziţiilor legale sau contractuale, cât şi a faptului că drepturile şi obligaţiile Emitentului 
şi/sau ale contrapartidei sale nu sunt stabilite în mod corespunzător. Prin natura activită~i 
desfăşurate, Emitentul este implicat într-o serie de proceduri judiciare, o parte semnificativă 
fiind reprezentată de litigii în raport cu clienţii săi. 

Sunt luate în considerare unnătoarele componente ale riscului juridic: 

• Capacitatea juridică, definită ca posibilitatea legală de a fi parte într-o tranzacţie. În cazul 
în care nu este îndeplinită condiţia capacităţii juridice, un contract se considerau ltra vires 
şi este, prin unnare, imposibil de aplicat; 

• Aplicabilitatea selectivă a prevederilor contractuale apare atunci când tc1menii favorabili 

din contract sunt puşi în aplicare; 

• Riscul legislativ care derivă din schimbarea continuă a legislaţiei aplicate de Emitent şi care 
poate duce la riscul de a nu respecta cadrul de reglementare în vigoare; 

• Riscul contractual este o altă componentă a riscului legal şi reprezintă riscul detenninat de 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale; 

• Riscul de litigiu, care rezultă din litigiile în care Emitentul este implicat în calitate de 
reclamant, pârât sau terţ poprit. 

8.3.S. Riscul de conformitate 
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Emitentul este expus la riscul de a suporta sancţiuni legale sau de reglementare, inclusiv 
restricţii privind activităţile desfăşurate, amenzi în cazul nerespectării legilor şi a 
reglementărilor bancare. Riscul de conformitate se materializează prin amenzi impuse în 
principal de BNR şi ASF. 

8.3.6. Riscul de piaţă 

Emitentul este expus riscului potenţial de a fi influenţate în mod negativ câştigurile şi capitalul 
rezultat din mişcările adverse ale ratelor dobânzilor care afectează poziţiile din portofoliul 
bancar. 

Subcategorii ale riscului de piaţă sunt: 

8.3.6.1. Riscul ratei dobânzii - riscul actual sau viitor de impact negativ al profiturilor şi 
capitalului ca urmare a unor modificări adverse ale ratelor dobânzii. Emitentul nu 
urmăreşte în mod strategic obţinerea de venituri din tranzacţionarea instrumentelor 
sensibile la evoluţia ratei dobânzii (ex: titluri deţinute pentru vânzare/ tranzacţionare) 
şi în acest sens, prezenţa în portofoliul Emitentului a unor astfel de instrumente va avea 
caracter incidental. Atragerea şi plasarea de resurse de la/către clientela non-bancară 
constituie activitatea preponderentă în cadrul operaţiunilor de ,, . ~ Emitent 
Managementul riscului ratei dobânzii, decurgând din acea <-ctivitatcf,+~prezintă 
elementul principal al politicii Emitentului în ceea ce prive 'ffi a& i~~W rtir ului de 

• - C: ~~ ... ~ al 7. 

piaţa. S APROBAT 5' 
Modificările ratelor dobânzilor sunt cauzate de mai multi f ori extemi_~ trolului 
Emitentului, iar astfel de modificări pot avea un efect negat · ~~!fiiv asupra 
rezultatelor financiare, inclusiv asupra venitului net din dobânzi. Cea mai mare pondere 
a veniturilor operaţionale sunt venituri din dobânzi nete. Ratele dobânzilor sunt 
sensibile la mulţi factori exogeni, precum inflaţia, politicile monetare stabilite de BNR 
şi Guvernul României, inovaţia serviciilor financiare şi concurenţă sporită în România, 
condiţiile economice şi politice interne şi internaţionale, precum şi alţi facto1i. 
Modificările ratelor dobânzii pot afecta ecartul (spread) dintre rata dobânzii pe care 
Emitentul o plăteşte penau fondurile împrumutate de la deponenţii săi şi alţi creditoii 
şi rata dobânzii pe care o percepe pentru creditele pe care le acordă. În timp ce 
presiunea concurenţială asupra marjelor este un principal factor, de asemenea, 
modificări în nivelul absolut al mediului ratei dobânzii pot afecta ecartul între rata 
dobânzii pe care Emitentul o plăteşte la fondurile împrumutate de la deponenţi şi al~ 
creditori şi rata dobânzii pentru creditele pe care le acordă clienţilor săi. Dacă scade 
marja de dobândă, venitul net din dobânzi va scădea. Emitentul poate avea costuri 
crescute de menţinere a rezervelor de lichiditate reglementate şi prudenţiale deţinute în 
numerar şi active cu grad de lichiditate ridicat. O creştere a dobânzilor percepute 
clienţilor poate avea, de asemenea, un impact negativ asupra veniturilor din dobânzi 
dacă este redus soldul surselor atrase de la clienţi. Pentru a rămâne competitiv, 
Emitentul poate alege să crească ratele dobânzilor pe care le plăteşte la depozite, dar 
fără să poată creste corespunzător ratele dobânzilor pe care le percepe clienţilor săi. În 
cele din uimă, o necorelare a strncturii scadenţei activelor purtătoare de dobândă şi a 
datoriilor purtătoare de dobândă în orice perioadă ar putea, în cazul modifică1ilor 
curbelor de dobândă, să reducă marja netă a dobânzii şi să aibă un efect negativ asupra 
veniturilor din dobânzi. 

8.3.6.2. Riscul valutar reprezintă probabilitatea de a suferi o pierdere sau o nerealizare a 
profiturilor prognozate din cauza variaţiei cursurilor valutare de pe pia fă, într-un sens 
nefavorabil poziţiei adoptate. Pentru gestionarea riscului de curs valutar trebuie 
permanent analizată şi ajustată structura activelor şi a pasivelor proprii în dife1ite 
valute. 

În cazul clienţilor neacoperiţi faţă de riscul valutar, există posibilitatea materializării 
potenţialului risc rezultat din veniturile şi capitalului din default-ul unei contrapartide, 
ca rezultat al variaţiei nefavorabile a cursului de schimb pentru valuta în care 

76 



împmmuturile sunt exprimate şi şocul valutar respectiv nu poate fi absorbit de intrările 
de numerar ale contrapartidei. Debitorii expuşi la riscul valutar sunt debito1ii care nu 
beneficiază de efectul unei acoperiri naturale sau financiare, respectiv nu încasează 
venituri denominate sau indexate la valuta creditului, inclusiv din operaţiunile de 
încasare de numerar din transfemri sau din exporturi şi/sau nu au încheiat un contract 
cu Emitentul în scopul acoperirii riscului valutar. 

8.3.7. Riscul de rată a dobânzii în afara portofoliului de tranzacţionare 

Riscul ratei dobânzii este generat de sensibilitatea capitalului şi a veniturilor Ia modificările 
ratelor de dobândă la instrumentele financiare din portofoliul bancar. Riscul ratei dobânzii are 
originea în necorelarea corespunzătoare a dobânzilor activelor şi pasivelor, şi de schimbări în 
panta şi forma curbei de randament. 

8.3.8. Riscul de lichiditate 

Emitentul este expus riscului de lichiditate, definit ca fiind o potenţială pierdere ce rezultli din 
incapacitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale la scadenţă. Riscul de 
lichiditate se manifestă în unna ne corelării scadenţelor dintre posturile de activ şi cele de pasiv. 

Subcategorii ale riscu lui de lichiditate sunt: 

8.3.8.1. Riscul de atriţie 

Riscul de atriţie reprezintă potenţialul risc ce poate influenţa în mod negativ profiturile 
şi capitalul, determinat de incapacitatea Emitentului de a-şi îndeplin i obligaţiile la 
scadenţa acestora. În plus, riscu l cauzat de anumite ieşiri/retrageri masive ale unor 
sume din depozitele clientelei este definit ca fiind parte componentă a riscului de 
lichiditate. Aceste retrageri/ieşiri masive ale sumelor din depozitele clientelei pot 
rezulta din diverse motive (reputaţionale, dobânzi scăzute etc). O concentrare a 
activelor poate să perturbecapacitatea unei instituţii de a genera bani în perioade de 
lipsă de lichiditate sau diminuare a lichidităţii pieţei pentru anumite clase de active. O 
concentrare a pasivelor (sau a surselor de finanţare) există atunci când structura de 
finanţare a instituţiei o face vulnerabilă la un singur eveniment sau un singur factor, 
cum ar fi o retragere semnificativă şi bruscă a fondurilor sau lipsa de acces la noi 
fonduri. Nivelul care reprezintă o concentraţie de finanţare cst:us..,1mă' *arc, dacă ar fi 
retrasă independent, sau în acelaşi timp cu alte surse de fin fe simil:i~ u corelate, 
ar necesita ca instih1ţia să-şi schimbe în mod semnîficati ~r~s t 11e ~anţare de 
zi cu zi. Î "~ ,.~ )ţ 

~ APROi3AT s 
8.3.8.2. Riscul de finanţare ?~. • _.,_>:J 

Riscul de finanţare reprezintă riscul potenţial de afectare ne ·.i-a- profiturilor şi 
capitalu lui, detennina t de incapacitatea instituţiei de credit de a-şi îndeplini o b I igaţiile 
la scadenţă (potenţialul risc ca Emitentul să nu poată onora în mod eficient obligaţiile 
contractuale sau extra-contractuale în numerar, atât prezente cât şi viitoare, precum şi 
necesarul de colateral, fără a afecta negativ operaţiunile zilnice sau situaţia financiară 
a Emitentului). 

Riscul de finanţare se împarte în: 

8.3.8.2.1. Riscul de lichiditate structural reprezintă riscut de pierderi de refinanţare 
pe termen lung, pierderi cauzate de modificări ale costului sau spreadului; 

8.3.8.2.2. Riscul de insolvenţă reprezintă riscul ca, pe termen scurt, obligaţiile de 
plată curente sau viitoare să nu poată fi îndeplinite în întregime, la timp, 
într-un mod justificabil din punct de vedere economic. 

Astfel, în condiţiile în care accesul la sursele de finanţare este restrictiv din motive ce 
ţin de instabilitatea pe plan politic, de modificări ale cadrului legislativ, de lipsa 
lichidităţii în piaţă, de modificări ale politicii bugetare, există potenţialul risc de 
neîncredere în rândul investitorilor. 
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Măsurile de control şi prevenire ale riscurilor s-ar putea dovedi a fi insuficiente pentm 
excluderea totală a riscurilor. Acestea au rolul de a diminua semnificativ gradul de 
expunere la risc, însă nu pot garanta excluderea totală a oricămi tip de risc. Totodată, 
misiunile de audit intern sunt de natură a detecta potenţiale vulnerabilităţi ale cadmlui 
de administrare a riscurilor. Instrumentele, modelele şi pragurile de referinţă în baza 
cărora se administrează riscurile se bazează în general pe date şi observaţii istorice, 

existând posibilitatea ca acestea să nu poată identifica corect tendinţe negative, mai 
ales atunci când acestea au un ritm accelerat. Astfel, expunerile suplimentare la risc ar 
putea rezulta din factori inopinaţi sau evaluaţi incorect pe baza instrumentelor de 
estimare a riscului, ceea ce poate duce la un efect negativ asupra situaţiei 
Emitentului, prîn pierderi mai mari decât pierderile preconizate la momentul demlă1ii 
operaţiunii (riscul de impreviziune). 

8.3.8.3. Riscul de refinanţare, o altă componentă a riscului de lichiditate, ar putea fi 
reprezentat de expunerea la pierderile care rezultă dintr-o modificare a costului 
refinanţării sau din insolvenţa unor contrapa1tide, ceea ce poate duce la dificultăp în 
îndeplinirea obligaţiilor viitoare de plată, fie integral, la timp sau la termen, fie în 
tem1eni avantajoşi din punct de vedere economic. 

8.3.9. Riscul reputaţional 

Emitentul este expus riscului reputaţional, reprezentând riscul pote tJ:-i~\..;,5ţ negativ 
asupra profiturilor şi capitalului detem1inat de percepţia nefav bft.~ (f~UJWI 1,i~aginii 
Emitentului de către clienţi, mass-media, contrapartide, acţionari, in -: stttoifs~ f '\!-1tQ1·ită~ de 
supraveghere. ~ AFr..Out,.., JJ 

-,I>- /.__ , 

Pierderea încrederii clienţilor în Emitent sau în sistemul bancar ar p ~V,9.e- a retrageri 
semnificative ale sumelor din depozitele clienţilor, cu un impact negativ major asupm 
lichidităţii Emitentului. 

Emitentul se bazează pe depozitele clienţilor pentru asigurarea necesarului de finanţare. O pa1tc 
semnificativă a depozitelor sunt cele la vedere, acestea fiind fumizate atât de clienţi retail cât 
şi de clienţii non-retail. Astfel de depozite sunt supuse fluctuaţiei cauzate de factori care nu 

sunt sub controlul exclusiv al Emitentului. Orice scădere semnificativă a depozitelor ar putea 
avea un impact negativ asupra lichidităţii. 

Factori externi ce pot genera o scădere a lichidităţii sunt: pierderea încrederii deponenţilor în 
economie, în piaţa serviciilor financiare sau în special în cadrul Emitentului, scăderea ratingului 
de ţară, dobânzile scăzute şi deteriorarea semnificativă a condiţiilor economice. Aceşti factoli 
ar putea duce la o reducere a capacităţii Emitentul de a accesa fonduri în viitor, precum şi la 
ieşiri susţinute de depozite într-o perioadă de timp relativ ~căzută, ambele cu impact 
negativ asupra capacităţii Emitentului de a-şi finanţa activitatea. ln cazul în care Emitentul se 
confmntă cu un nivel neobişnuit de ridicat de retrageri, ar putea exista posibilitatea aparipci 
unui efect negativ asupra rezultatelor, stării financiare şi perspectivelor Emitentului şi ar putea, 
în circumstanţe extreme, să împiedice Emitentul să îşi finanţeze activitatea. O modificare a 
structurii de finanţare către surse de finanţare mai puţin stabile şi mai costisitoare ar duce, de 
asemenea, la ce1inţe mai mari de rezerve de lichiditate şi la un impact negativ asupra venitului 
net din dobânzi. 

În calitate de furnizor de credit, Emitentul este expusă riscului de lichiditate a pieţei, care apare 
dintr-o incapacitate de a vinde cu uşurinţă un activ, deoarece există o lichiditate inadecvată a 
pieţei sau o perturbare a pieţei. 

8.3.1 O. Riscul asociat factorilor de mediu, sociali şi ai guvernanţei corporative (ESG) 

Schimbările climatice şi degradarea mediului sunt o ameninţare gravă pentm Europa şi penim 
întreaga lume. Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să adapteze politicile 
UE în domeniul climei, energiei, transporturilor şi fiscalităţii, pentru a pune în aplicare Pacn1l 
Verde European. 
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ConfonnGhidului EBA/GL/2020/06privind iniţierea şi monitorizarea creditelor, instituţiile de 
credit trebuie să evalueze expunerea debitorului la factorii ESG, în special factorii de mediu şi 
impactul asupra schimbărilorclimatice,precum şi caracterul adecvat al strategiilorde atenuare, 
aşa cum sunt stabilite de către debitor. 

Potrivit cerinţelor ghidului, în contexh1l unei activităţi de finanţare sustenabilă, instituţiile de 
credit trebuie să ţină cont de riscurile asociate factorilor ESG în ceea ce priveşte condi~ile 
financiare ale debitorilor, în special impach1l potenţial al factorilor de mediu şi al schimbărilor 
climatice. 

Pentru evitarea expune,ii la astfel de riscuri, Emitentul trebuie să includă factorii ESG şi 
riscurile asociate în apetitul la riscul de credit în cad ml politicilor de administrare a riscurilor, 
precum şi în politicile şi procedurile privind riscul de credit, potrivit prevederilor pct 56, 
secţiunea 4.3.5. "Factori de mediu, social şi de administrare'' din Ghidu U 2020/06 

Privind initierea si monitorizarea creditelor. <:{-v<:> G-%. 
' ' ~ ''«' 

~ ffe <r"' r-"'<IJ ~ 
~ 1:--{l. -~ _j ~~ ~ 
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8.3.11. Riscul strategic şi al mediului de afaceri "--· · ·•u.-~/,\fJ':.-,-

Emitentul este expusă riscurilor aferente desfăşurării activităţii pe piaţa financiar-bancară 
loca lă dar şi celor aferente contextului economic internaţional şi naţional. 

Astfel, există o expunere la riscul mediului de afaceri din punct de vederea I pierderilorrezultate 
din modificări neaşteptate ale volumului de afaceri şi/sau marjelor de profit. Acest risc poate 
include riscu I de scădere a volumului de afaceri, de creştere a cosnirilor (pentru personal IT 
etc.) şi de scădere a veniturilor (din cauza unor factori cum ar fi concurenţa). 

De asemenea, riscul strategic al Emitentului reprezintă riscul potenţial de afectare a veniturilor 
şi capitalului. Această categorie de risc poate rezulta din schimbările din mediul de afaceri şi 
din deciziile adverse de afaceri, implementarea necorespunzătoare a deciziilor sau lipsa de 
reacţie la schimbările din mediul de afaceri. Ince,titudinea cu privire la venituri şi cheln1ieli 
poate avea ca sursă influenţa diverşilor factori, precum: condiţiile de piaţă, acţiunile 

concurenţilor sau deciziile interne de management. În situaţia în care aceşti factori suferă o 
oscilaţie negativă, veniturile şi chelhdelile pot suferi, în consecinţă, o scădere. Reducerea 
riscului de afaceri este posibilă printr-o strnctură de cost flexibilă, care permite Emitentului să 
reducă costurile în situaţia în care veniturile înregistrează scăderi. 

În plan internaţional, incertitudinea economică este prezentă, fapt ce duce la menţinerea la un 
nivel ridicat a riscurilor pe tennen mediu. Principalele elemente care pot afecta stabilitatea 
financiară la nivel global sunt reprezentate de ajustarea apetitului la risc al investitorilor şi de 
gradul ridicat de îndatorare, în special în sectorul companiilor nefinanciare. Percepţia asupra 
unor eventuale modificări ale condiţiilor financiare globale ca fiind laxe şi amplificarea 
tensiunilor geopolitice pot genera perioade de volatilitate ridicată în care să aibă loc şi ajustarea 
primelor de risc pe pieţele financiare internaţionale. Nivelul general de risc sistemic la adresa 
stabilităţii financiare din România este în creştere, similar situaţiei pe plan global, iar 
perspectivele pentru unnătorii ani indi.că menţinerea acestei tendinţe. Creşterea economică din 
România s-a menţinut peste nivelul mediu din zona Euro, sprijinind procesul de convergentă, 
influenţat de majorarea aportului investiţiilor. Riscul potenţial privind apariţia unor 
dezechilibre macroeconomice interne a rămas la un nivel ridicat. Acesta este principalul 
element generator de risc sistemic la adresa stabilităţii financiare din România. Pentru perioada 
mmătoare perspectiva asociată este de creştere, pe fondul continuării presiunilor generate de 
deteriorarea deficitelor gemene. 

Piaţa imobiliară rezidenţială a fost caracterizată de o temperare a activităţii, în timp ce piaţa 
imobiliară comercială a înregistrat o evoluţie ascendentă. Se menţin însă vulnerabilităple 
structurale specifice pieţelor imobiliare: în cazul pieţei imobiliare rezidenţiale, evo lu~i 
divergente pronunţate la nivel regiona l şi după mediul de rezidenţă, respectiv concentrarea 
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expunerilor sistemului financiar faţă de zone caracterizate de creşteri rapide ale preţurilor şi în 
cazul pieţei imobiliare comerciale, opacitatea pieţei, numărul mic de tranzacţii, valoarea marc 
a acestora şi, respectiv, expunerile mari ale sectorului bancar. 

Rezultatele Emitentului în exerciţiul financiar sunt influenţate de climatul economic, de 
modificările legislative şi de concurenţă. Emitentul poate avea provizioane de risc mai ma1i 
decât cele planificate pentru credite şi avansuri, iar rentabilitatea produselor poate scădea în 
timp din cauza mediului concurenţial al instituţiilor de credit din România sau a modificătilor 
legislative care pot impune taxe noi. Emitentul se confruntă cu o concurenţă semnificativă în 
raport cu toate produsele şi serviciile oferite, acesta operând pe pieţe dinamice. Dacă Emitentul 
nu poate păstra un grad de competitivitate ridicat în privinţa ofertei comerciale, atunci 
veniturile sale vor fi impactatc negativ. O reducere a profitabilităţii ar putea avea un efect 
negativ asupra rezultatelor din perioada respectivă, asupra valorii activelor şi a capitalu1ilor 
proprii. 

Există numeroase initiative de creare, modificare şi aplicare mai st· ~1:intclor de 
, f'.:. ;,.j -.J't. ' 

reglementare, în raport cu instituţiile de credit, inclusiv cu Emitentul. • ~hte iniţiaW ... vizează 
îmbunătăţirea continuă a cadrului de reglementare bancară şi inel ~ , BI!.~§ 9ltelţ 
• Cerintele SREP ~ AFr~0:3J\T _2 

-?'" _{}, 
Emitentul trebuie să respecte cerinţele SREP prevăzute în legile ro ·~,şti re_levante, care 
pun în aplicare articolele 97, 98, 104 alin. ( 1) şi 113 din CRD IV şi .:.'n-li(c;"lul I 6 din 
Regulamentul Consiliului (UE) nr. I 024/2013, astfel cum a fost modificat (Regulamentul 
privind mecanismul unic de supraveghere ), determinat prin Procesul anual de revizuire şi 
evaluare (,,SREP"), bazat pe decizia comună a BNR/BCE. Confonn modelului de aface1i, 
guvemanţei şi administrării riscurilor, adecvării capitalului şi situaţiei de lichiditate a 
Emitentu lui, în fiecare an BNR, ca autoritate de reglementare, stabileşte o cerinţă 

individuală suplimentară de fonduri proprii pentru Emitent, ce impune Emitentului să se 
adapteze noului nivel de capitalizare. 

• Amortizoare de capital 

În conformitate cu CRD IV şi cu Regulamentul BNR 5/2013, BNR solicită instituţiilor de 
credit să menţină marje de capital specifice nou-definite, pe lângă capitalul CET I menpnut 
pentru a îndeplini cerinţele fondurilor proprii impuse de CRR şi, eventual, orice cerinţe 
suplimentare privind fondurile proprii din Pilonul H. 

La acest moment, pentru Emitent se aplică unnătoarele: 

• Amortizor pentru conservarea capitalului de 2,5% din valoarea totală a expunerii la 1isc, 
în confom1itate cu articolul 92 alineatul (3) CRR; 

• Amortizor anticiclic de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, in conformitate cu 
articolul 2 din Ordinul BNR nr. 6/2021 pentru modificarea Ordinul BNR nr. 12/2015 
privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul antic ici ic decapita~ având 
data de intrare în vigoare 17 octombrie 2022. 

8.4. Legislaţia privind redresarea şi rezoluţia Emitentului 

Legea priv ind Redresarea şi Rezoluţia desemnează BNR ca autoritate de rezolutie pentm sectorul 
bancar din România. Măsurile întreprinse în conformitate cu Legea privind Redresarea şi Rezolupa 
pot avea un impactnegativasupra instrumentelor de datorie,penniţând BNR ca autoritate de rezolupe 
să ordone anularea acestora sau să le transfonne în titluri de capital. Emitentul poate fi supus 
instrumentelor de rezoluţie prevăzute în Legea privind Redresarea şi Rezoluţia . 

8.4.1. Cerinţele MREL 

În vederea asigurării instrumentelor de salvare şi a altor instrumente de rezoluţie, toate 
instituţiile trebuie să îndeplinească o cerinţă MREL individuală, internă sau externă, în func~e 
de strategia de rezoluţie aplicabilă (MPE sau SPE), care trebuie calculată ca procent din totalul 
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pasivelor şi a fondurilor proprii, confonn prevederilor Directivei (UE) 20 I 9/879 
(BRRD2). Cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile planificată este următoarea: 

• La O 1.07.2022 - 17,00% din valoarea totală a expunerii la risc (TREA), respectiv 4,77% din 
indicatorul de măsurare a expunerii totale (TEM); 

• La O 1.01.2024 - 17,90% din valoarea totală a expunerii la risc (TREA), respectiv 4,77% din 
indicatorul de măsurare a expunerii totale (TEM). 

În viitor există posibilitatea de adoptare a unor cerinţe de reglementare suplimentare mai 
stricte. Conţinutul şi domeniul de aplicare al oricăror astfel de legi şi regulamente, precum şi 
modul în care acestea sunt sau vor fi adoptate, puse în aplicare sau interpretate pot creste 
costurile de finantare ale Emitentului. Orice astfel de schimbare de reglement te expune 
Emitentul la costuri şi obligaţii suplimentare care ar detcnnina Emite <> .,.~a~ţf,, ~ imbe 
strategia de afaceri sau să aibă un impact negativ asupra activităţii, pr u~Jqr şi serv_~ciilor 
oferite, precum şi asupra valorii activelor. ;i ~- • . · ,_\ 

i A- · ,. y I 
8.4.2. Contribuţia anuală la fondul de rezoluţie bancară şi la fondurile sc. ~eio:'I~ de gar,tare 

a depozitelor . "'O:-)',-:,.; 
Fondul de rezoluţie bancară reuneşte contribuţii periodice (anuale) ale instituţii I;;:-de credit, al 
căror nivel este stabilit de BNR, în calitate de autoritate de rezoluţie, în confonnitate cu 
prevederile Legii privind Redresarea şi Rezoluţia şi ale Regulamentului delegat (UE) 2015/63 
al Comisiei, astfel încât nivelul ţintei de 1 % din valoarea depozitelor acoperite ale tuturor 
instituţiilor de credit autorizate în România să poată fi atins până la 31 decembrie 2023. 

Directiva 2014/49/UE privind sistemele de garantare a depozitelor face parte din măsu1ile 
adoptate după criza financiară în efortul de a înfiinţa Uniunea bancară şi îşi propune să 
consolideze în continuare protecţia deponenţilor. Nivelul ţintă al fondurilor finanţate „ex-ante" 
pentru sistemele de garantare a depozitelor este de 0,80% din depozitele acoperite care vor fi 
colectate de la instituţiile de credit până la 3 iulie 2024. 

În România, directiva a fost implementată prin Legea nr. 3ll/2015 privind schemele ele 
garanţie a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare. Pe lângă contribuţiile „ex 
ante", dacă este necesar, instituţiile de credit vor trebui sa plătească contribuţii extraordinare 
„ex post" într-o anumită măsură stabilită de BNR. Obligaţia de a contribui sume pennu 
înfiinţarea Fondului unic de rezoluţie şi a fondurilor „ex ante" către sistemul de garantare a 
depozitelor ar putea avea ca efect sarcini financiare suplimentare pentru Emitent, afectând 
astfel poziţia financiară a acestuia. 

8.5. Adecvarea capitalului 

Consiliul de Administraţie atestă faptul că riscurile semnificative Ia care Emitentul este expusă (risc 
de credit, risc de piaţă, risc operaţional, risc de rată a dobânzii în afara po11ofoliului de tranzacţionare, 
risc repu taţional, etc), inclusiv subcomponenteleacestora, sunt complet identificate şi con firmă faptul 
că analizele şi cuantificările realizate de către Emitent sunt adecvate. 

Emitentul are o poziţie solidă privind capitalul, permiţând menţinerea unui nivel de capital 
corespunzător atât în scenariul de bază cât şi în scenariile de criză, chiar înainte de a fi necesare mice 
măsuri potenţiale de redresare. 

În anul 2021, Emitentul a menţinut un nivel bun al solvabilităţii, peste cerinţele de reglementare, la o 
valoare de l 7 ,83% calculate confonn CRR. Astfel, la data de 31.12.2021, rata fondurilor propiii de 
nivel 1 de bază se sihta la 17,42%, rata fondurilor proprii de nivel 1 la 17 ,42%, iar rata fondurilor 
proprii totale la 17,83%. Valoarea fondurilor proprii de nivel 1 de bază este 908.301.422 RON,, 
valoarea fondurilor proprii de nivel 2 este 21.259.512 RON, iar valoarea fondurilor proprii totale este 
929.560.934 RON. 

Pentru prima parte a anului 2022 nivelul solvabilităţii se menţine pe un palier confortabil, la 
30.06.2022 înregistrând un nivel de 16,57%, calculat confonn CRR, rata fondurilor proprii de nivel 
I de bază fiind de I 6. I 9%. În urma plăţilor de dividende, valoarea fondurilor proprii totale este 
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925.727.467 RON, valoarea fondurilor proprii de nivel I de bază este 904.479.556 RON, valoarea 
fondurilor proprii de nivel 2 este 21.247 .911 RON 

Suplimentar, Emitentul se angajează să menţină continuu o calitate ridicată a ICAAP, consolidând 
procesul de adecvare a capitalului pe bază continuă, confonn propriilor analize de îmbunătăţire şi ih 
conformitate cu aşteptările BNR. 

s\l'i'AAVE-c-~ 

ACTIONARII PRINCIPALI ~ L, l I ,. , 

~ '? 

':!◊~ ~. ('- ~1:r,.y-
~ A.-· ,, . , r 

9.1. Controlul asupra Emitentului -,<> 

La data prezentului Prospect, stmctura acţionariatului Emitentului este următoare · . fin:,~;, 

Acţionari 

Broadhurst Investments 
Limited 

Romarta SA 

Andrei Siminei Cristian 

Bogdan Stanca 

Total 

Număr 

Acţiuni 

14.021 

5.796 

1.205 

6 

21.028 

Valoare nominală 
(RON) 

308.462.000 

127 .512.000 

26.51 O.OOO 

132.000 

462.616.000 

Procent din capitalul 
social 

66,6777630% 

27,5632490% 

5,7304546% 

0,0285334% 

100% 

Broadhurst Investments Limited exercită controlul asupra Emitentului, prin (i) deţinerea directă a 
66,6777630% din acţiunile şi drepturile de vot în cadrul Emitentului şi (ii) deţinerea a 98,43% din 
acţiunile şi drepturile de vot în cadrul Romarta SA, care la rândul său deţine 27,5632490% din 
acţiunile şi drepturile de vot în cadrul Emitentului. 

Broadhurst Investments Limited este o societate cu sediul în Cipm, Nicosia, Arch. Makarios li( 

Avenue nr. 2-4, înregistrată în Registrul companiilor din Cipru sub nr. HE 81692. Broadhm~t 
lnvestments Limited este deţinută l 00% de NCH Balkan Fund, LP, cu sediul în Insulele Cayman, 
număr de înregistrare MC-15214. NCH Balkan Associates LLC (Delaware) este partenerul general al 
NCH Balkan Fund,LP. Beneficiarii reali ai NCH Balkanfund, LP şi ai Emitentului sunt George Rohr 
şi Moris Tabacinic, manageri ai NCH Balkan Associates LLC. 

Roma1ta S.A. este o societate română cu sediul în Bucureşti, Sectorul 2, Bulevardul Pie1Te De 
Coubertin nr. 3-5, Office Building, Birou I B2, Etaj 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu număml 
J40/6671/2001, cod unic de înregistrare 14064659. Aşa cum este menţionat mai sus, Roma1ta S.A. 
deţine 27,5632490% din acţiunile şi drepturile de vot în cadrul Emitentului. 

Domnul Andrei Siminei Cristian este acţionar minoritar al Emitentului (deţinând 5, 7304546% din 
acţiunile şi drepturile de vot în cadrul Emitentului) şi membru în Consiliul de Administraţie al 
Emitentului. Totodată, domnul Andrei Siminei deţine 0,6763% (respectiv 620 .OOO acţiuni) din 
capitalul social al Romarta S.A. (care deţine la rândul său 27,5632490% din capitalul social al 
Emitentului). 

Există o singură categorie de acţiuni emise de Emitent şi toate acţiunile conferă drepturi egale. Nu 
există drepturi de vot diferite conferite de acţiunile Emitentu lui. 

Legislaţia Aplicabilă (atât prin normele generale, cât şi prin nonne speciale aplicabile instituţiilor 
financiar-bancare, printre care se numără şi Emitentul), Actul Constitutiv, precum şi regulile inteme 
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de organizare şi funcţionare ale Emitentului, asigură în mod corespunzător că acţionarul majoritar nu 
şi-ar putea exercita într-o manieră abuzivă poziţia de control. 

9.2. Acorduri pentru schimbarea controlului 

La data prezentului Document nu există acorduri cunoscute de Emitent a că 
la o dată ulterioară, o schimbare a controlului asupra Emitentului. :! 
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10. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVELE ŞI DATORIILE, POZITIA 
FINANCIARĂ SI PROFITURILE SI PIERDERILE EMITENTULUI 

10.1.Informaţii financiare istorice 

Emitentul nu pregăteşte situaţii financiare consolidate. Investiţia în Libra Development (entitate 
asociată) nu necesită consolidare, metoda folosită pentru contabilizarea investiţiei respective fiind cea 
a capitalurilor, astfel cum este descrisă în Situaţiile Financiare Individuale şi Separate la data de 31 
decembrie 2021. 

Informaţiile financiare selectate sunt extrase din sihiaţiile financiare individuale şi separate la 31 
decembrie 2020 şi 3 I decembrie 2021, pregat1te m confomutate ·Sfal\@.:dele lntemaţ1onale de 
Raportare Financiară adoptate de Uniunea Emopeană (IFRS • auditate d e\un auditor extern. 

Informaţii individuale şi separate a profitului sau a pierder,ii!şi !!~lt~r elem~ te ale rezultatului 
global la 31 decembrie 2020 şi 31 decembrie 2021 & p,.·· _ '/ 

A \ • / 

In RON Individual K.~ -·'l'Separat 

2021 

Venituri din dobânzi 379.119.657 
calculate utilizând metoda 
dobânzii efective 

Cheltuieli cu dobânzile 

Venit net din dobânzi 

Venituri din speze şi 
comisioane 

Cheltuieli cu speze şi 

comisioane 

Venituri nete din speze şi 
comisioane 

Venituri nete din 
instmmente financiare 
evaluate la FVTPL 

Partea de pierdere de la 
asociaţi 

Câştiguri nete din 
tranzacţii valutare ş1 

reevaluare 

Alte venituri din 
exploatare 

(62.643.693) 

316.475.964 

63.982.511 

(25.158.778) 

38.823.733 

84.841 I 

(309.599) 

32.865.328 

4.252.930 

Total venituri din 392.193.198 
exploatare 

2020 2021 2020 

358.775.103 379.1 l 9.657 358.775.103 

(76.649.110) (62.643.693) (76 ,649.110) 

282.l 25.993 316.475.964 282.125.993 

45.492.203 63.982.51 1 45.492.203 

(15.758.785) (25. 158.778) (15.758.785) 

29.733.418 38.823.733 29.733.418 

638.889 84.841 638.889 

(20.326) 

26.353.443 32.865.328 26.353.443 

2.573.733 4.252.930 2.573.733 

341.405.150 392.502.797 341.425.476 

Cheltuieli cu personalul ( 129.862.223) (109.737.653) (129.862.223 (1 09.737.653) 
) 
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Cheltuieli cu amottizarea (I 5,864.955) (15.239.268) (15.864.955) ( 15.239.268) 
şi deprecierea 

Alte cheltuieli de (51.189.489) (68.554.673) (51.189.489) (68.554.673) 
exploatare 

Total cheltuieli de (196.916.667) (193.531.594) (196.916.667 (193.531.594) 
exploatare ) 

Profit înainte de pierderi 195.276.531 147.873.556 195.586.130 147.893.882 
din depreciere şi 

impozite 

Pierderi din deprecierea 16.407.225 (] 04.046.903) 16.407.225 (104.046.903) 
instmmentelor financiare 

Profit înainte de 211.684.056 43.826.653 211.993.655 43.846.979 
impozitare 

Cheltuieli cu impozitul pe (30.858.126) (5,834.118) (30.858. 126) (5.834.11 8) 
profit 

Profitul net al 180.825.930 37.992.535 181.135.529 38.012.861 
exerciţiului financiar 

Alte elemente ale - - - -
rezultatului global 

Total rezultat global al 180.825.930 37.992.535 181.1~~ fie;;-,-,.38.012 .861 
exerciţiului financiar 

~,j? G;1.'-

<S<-
(,<,\ 

~ \ r 

Sursa: Situaţiile Financiare Individuale şi Separale auditate. I ~ w ,. 
~ 

Pe parcursul anului 2021, Emitentul s-a concentrat pe realizarea mi 
0 li, 

ii' sale şi pe realizarea 
obiectivelor strategice stabilite pentru acest an. Prin urmare, Emitentul ac til)l,1~} î~,7021 să suspnă 
finanţarea clienţilorsăi în calitate de companii, profesionişti, imobiliare,agricu ltura.51 persoane fizice, 
dar încercând să obţină o mai bună eficienţă a operaţiunilor şi o productivitate mai mare la toate 
nivelurile, confonn Strategiei pentru 2021-2023. 

Performanţa Emitentului în 2021 a fost remarcabilă, reuşind să păstreze toţi indicatorii în cele mai 
bune intervale şi să atingă toate obiectivele de Buget şi de Strategie. 

Pe lângă performanţa financiară bună a Emitentului în ceea ce priveşte creşterea concomitent cu 
asigurarea acoperirii creditelor depreciate cu provizioane la un nivel de 65, 72%, ca măsură 
prudenţială, Emitentul a înregistrat rezultate bune şi în lansarea de produse noi şi în eficientizarea şi 
digitalizarea proceselor. 

La nivelul situaţiei separate, cheltuielile operaţionale, inclusiv amortizarea, au crescut în 202 l cu 
I, 7% faţă de o creştere cu 3,55% în 2020 faţă de 2019. Principala creştere a cheltuielilor a fost 
cheltuiala cu personalul(+ 18,3%) în timp ce cheltuielile cu amortizarea au crescut cu 4, I%, iar restul 
cheltuielilor au scăzut cu 25,3%. 

Informaţii privind Bilanţul Contabil individual şi separat la 31.12.2020 şi 31.12.2021 

I În RON Individual Separat 
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\ i ~ I 

2021 2020 21 ' )2020 jt.; - .·, 
Active 

o t..;· 
~ .J 

Numerar în casierie 91.511.155 82.219.566 ~r~· 91.5 55- ;,-.,, 82.219.566 

Active financiare la 13.403.252 11.3 70.482 13.403.252 11.370.482 
valoarea justă prin profit 
sau pierdere I 

Credite ŞI avansuri la 2.397.623.472 867.637.497 2.397.623.472 867 .63 7.497 
BNR 

Credite ŞI avansun 406.160.803 689.560.214 406.160.803 689.560.214 
acordate băncilor 

Credite ŞI avansun 5.440.821.214 4.633.142.309 5.440.821.214 4.633.142.309 
acordate clienţilor 

Titluri de investiţii la 1.100.828.743 865.291.278 1.100.828.743 865.291.278 
cost amortizat 

Investiţie în asociaţi 7.510.075 7.819.674 7.840.000 7.840.000 

Active deţinute pentru 22.145.666 22.272.072 22.145.666 22.272.072 
vânzare 

Imobilizări corporale 51.978.139 57.109.432 51.978.139 57.109.432 

Imobilizări necorporale 2.502.796 3.500.431 2.502.796 3.500.431 

Active privind impozitul 1.715.766 3.372.502 1.715.766 3.372.502 
amânat 

Alte active 54.260.144 75.392.320 54.260.144 75.392.320 

Active totale 9.590.461.225 7.318.687.777 9.590.791.150 7.318.708.103 

Datorii şi capitaluri 
proprii 

Depozite atrase de la 7.781.433.303 6.405.096.125 7. 781.433 .303 6.405 .096.125 
clienţi 

Depozite de la alte bănci 552.427.978 - 552.427.978 -

Împrumuturi de la 22.017.455 31.454.700 22.017.455 31.454. 700 
instituţii financiare 

Obligaţiuni subordonate 221.659.495 21.196.508 221.659.495 21.196.508 

Provizioane 13.585.091 20.284.242 13.585.091 20.284.242 

Datorii privind 22.141.492 1.192.522 22.141.492 1.192.522 
impozitul curent 
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Alte datorii 73.089.214 73.182.413 73.089.21 4 73.182.413 

Total datorii 8.686.354.028 6.552.406.51 O 8.686.354.028 6.552.406.510 

Capital social 506.165.200 506.165.200 506.165.200 506.165.200 

Rezerve 226.319.382 222.915.684 226.335.878 222.915.684 

Rezultatul reportat 171.622.615 37.200.383 171.936.044 37.220.709 

Total capitaluri proprii 904.107 .197 766.281.267 904.437.122 766.301.593 

Total datorii şi 9.590.461.225 7 .318.687. 777 9.590.791.150 7.318. 708.103 
capitaluri proprii 

/. :W~AVEG~ 
"'' ;_',(, 

\ Sursa: Situaţiile Financiare Individuale şi Separate auditate. l I 

' i,.; 

Pe parcursul anului 2021, Emitentul s-a concentrat pe realizarea misiuni/ 
8 

e;teia şi pe re~lîzai -ea 
nă 

e, 
obiectivelor strategice stabilite pentru acest an. Prin urmare, Emitentul a con ;,; ~at în 202~ă susti 
finanţarea clienţilorsăi în calitate de companii, profesionişti, imobîliare,agricul ·- , •er-; ane fizic 
dar încercând să obţină o mai bună eficienţă a operaţiunilor şi o productivitate mai marc la toate 
nivelurile, conform Strategiei pentru 2021-2023. 

În 2020 şi 2021, împă11irea pe domenii de activitate din perspectiva creditelor acordate în baza 
portofoliului total de credite şi avansuri acordate clienţilor, era unnătoarea: 

2021 2020 

Real Estatc 31,83% 33,74% 

Corporate 27,09% 27,60% 

Prof csionişti 15,99% 15,37% 

Agricultură 18,29% 19,88% 

Persoane Fizice 6,80% 3,41 % 

Portofoliul de credite nete la 31.12.2021 însumează 5 .440.821.215 RON, cu o creştere de 17 ,4% faţă 
de 31.12.2020, când valoarea acestuia era de 4.633. 142.309 RON. Provizioanele pentru riscul de 
credit au scăzut cu I 0,4%. Această redresare s-a produs atât datorită reluării activităţii în multe dintre 
sectoarele oprite şi af cetate de pandemie în cursul anului 2020, motiv pentru care o parte din 
provizioanele de credit constituite în anul 2020 au fost reversate în anul 2021 datorită unei ac tivită~ 
nonnale, cât şi datorită evoluţiei clienţilor post-moratoriului public. 

Î11RON 2021 2020 

Credite şi avansuri acordate clienţilor - brut 5.592.230.160 4.800.303 .O 15 

Provizioane pentru pierderi aşteptate din credit (15 1.408.946) ( 167.160.706) 

Total 5.440.821.214 4.633.142.309 

Sm:rn: Emitentul (rezultate la nivel Separat) 
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fn anul 2021, împărţirea pe domenii de activitate din perspectiva crediteloracordate a înregistrat mici 
modificări generate de reducerea cu 0,51 % a portofoliului de corporate, scăderea cu 1,59% a 
portofoliului de agricultură, creşterea cu 3,3 8% a portofoliului de persoane fizice, creşterea cu 1,90% 
a portofoliului de real estate şi creşterea cu 0,62% a portofoliului de profesionişti. 

Emitentul deţine credite şi avansuri la bănci de 2.803. 784.275 RON la 31 decembrie 2021 (3 I 
decembrie 2020: 1.557. 197.711 RON). Dintre acestea, creditele şi avansurile la Banca Naţională în 
sumă de 2.397.623.4 72 RON (31 decembrie 2020: 867.637.497 RON)se încadrează în ratingul BBB
' Baa3, BBB-, pe baza ratingurilor emise de Fitch, Moody 's sau Standard & Poor's. 

Titlurile de valoare din investiţii la cost amortizat la 31 decembrie 2021 şi 31 decembrie 2020 includ 
bonurile de tezaur şi obligaţiunile emise de Guvernul României, cu ratingul BBB- al Standard & 
Poor's. 

În 2021, veniturile din dividende au fost 682.403 RON. Emitentul a acordat dividende acţionarilor în 
valoare de 43 milioane RON din Alte rezerve din profit concomitent cu includerea în capitalmile 
propr~~ ale B~nc'.'. a profitulu! realizat în anul 2021 în valoare de ~ 8 I .135.52? RO ~ '}.P.!talurile 
propm ale Bancu au crescut m anul 2021 cu 18% , de la 766.3 mii. RON Ia 9 ~1mf. ROI:J. 

c:,f' \ 
şi Situaţia individuală şi separată a informaţiilor fluxurilor de trezore1r 1~~. 31.12.202~ 

31.12.2021 
C. ' 

l~ . _ 
I 

Individual Sepa ~---✓ • P.o:~ ✓ 

În RON 2021 2020 2021 2020 

Fluxuri de 
trezorerie din 
ac tivită ţi de 
exploatare: 

Profit înainte de 211.684.056 43.826.653 211.993.655 43.846.979 
impozitare 

Ajustări pentru 
elemente 
nemonetare: 

Cheltuieli cu 15.864.954 14.787.984 15.864.954 14.787 .984 
deprecierea ŞI 

amortizarea 

Pierderi din cedarea 121.400 - 121.400 -
activelor imobilizate 
şi activelor fixe 

Pierderea netă din (2.032. 770) (638.889) (2.032. 770) (638.889) 
evaluarea 
instrumentelor 
financiare la valoarea 
justă prin profit sau 
pierdere 

Cheltuiala netă cu (6.587.785) 11.1 00.544 (6.587.785) 11 . I 00.544 
provizioanele 

Pierderea netă din (I 0.770.372) 109.787.728 (10.770.372) 109.787.728 
deorecierea 
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creditelor şi 
avansurilor 

Dividende din (682.403) (624.085) (682.403) (624.085) 
participa ţii 

Partea de pierdere de 309.599 20.327 - -
la asociat 

Alte ajustări 275 .597 (202.758) 275.597 (202.758) 

Modificări ale: 

Creditelor şi (1.529.985.975) (214.855.638) ( 1.529.985 .975) (214.855.638) 
avansurilor către 
BNR 

Altor active 21.132.176 ( 12.052.948) 21.132.176 ( 12.052.948) 

Altor pasive 43.093.197 (7,686.333) 43.093. 197 (7 .686.333) 

Depozitelor atrase de 1.376.337.178 736.880.400 1.376.337.178 736.880.400 
la clienţi 

~ 

Creditelor şi (896.945.003) (751.811.779) (896.945.003) (751. 6't.779) 
avansurilor acordate ~ .... 
clienţilor 2. 

,'J,..., A 

Depozitelor de la alte 552.427.978 - 552.427.978 ~~ 
bănci 

Impozit pe profit (8.252.420) (6.614.273) (8.252.420) (6,614.273) 
plătit 

Dividende primite 682.403 624.085 682.403 624.085 

Numerar net utilizat (233.328.192) (76.820.096) (233.328.192) (76.820.096) 
în activităţile de 
exploatare 

Fluxuri de trezorerie 
din activităţile de 
investiţii: 

Achiziţii de active (1.541.090) (5. I 22.300) (1.541.090) (5.122.300) 
corporale şi 
necorporale 

Achiziţii de titluri (769.807.698) (285 .022.043) (769.807.698) (285.022.043 ) 

Încasări din titluri 689.720.759 398.361.679 689.720.759 398.361.679 

Investiţii în asociaţi - (7.840.000) - (7,840.000) 

89 



Numerar net utilizat (81 .628.029) 100.377.336 (81.628.029) 100.377.336 
în activităţile de 
investiţii 

Fluxuri de trezorerie 
din activităp de 
finantare: 

Încasări din 200.462.988 21.196.508 200.462.987 2 1.1 96.508 
obligaţiuni emise 

Rambursări din (9.437.245) (9.392.026) (9 .437.245) (9.392.026) 
împrumuturi de la 
instituţii financiare 

Plăţile de leasing (9.757.679) (10.001.066) (9.757.679) ( I 0.001.066) 

Încasări din cesiune 58.030.826 - 58.030.826 -
credite către IFN I 

I 

Dividendele plătite (43.000.000) - (43.000.000) -

Numerar net din 196.298.926 1.803.416 196.298.925 1.803.416 
activ~tăţi de 
finanţare 

Creştere/(Scădere) (118.657.297) 25.360.656 (118.657.297) 25.360.656 
netă în numerar şi 
echivalente de 
numerar 

Numerar şi 821.048.713 795.688.056 821.048.713 795.688.056 
echivalente de 
numerar, la 1 
ianuarie 

Efectul fluctuaţiilor - - - -
de curs valutar 
asupra numerarului şi 
echivalentelor de 
numerar 

Numerar şi 702.391.416 821.048.712 702.270.0# \'.....,....,..~i4\ l2 
echivalente de 'JI,., 

la 31 
Q 

numerar, i3 . ') . ,-

decembrie :i ~ r ,-
-;, . 

Sursa: Situaţiile Financiare Individuale şi Separate auditate "- / ~ . I 

r:1/ 
Emitentu l a înregistrat investiţii în proiecte de active corporale şi necorporale pentru activitatea curentă .5i 
pentru susţinerea creşterii afacerii bugetate. În 2021 nu a fost deschisă nici o sucursală. Investiţiile totale 
realizate de Emitentul în 2021 în proiecte de active corporale şi necorporale au însumat 1.541.090 RON 
comparativ cu 5.122.300 RON în 2020, motivul principal al scăderi i fiind acela că în anul 202 1 nu s-a 
deschis nici o sucursală. 

10.2. Informaţii financiare interimare 
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Situaţiile financiare semestriale neauditate aferente primului semestru al anului 2022 au fost publicate de 
către Emitent în Raportul Semestrial S I 2022, disponibil atât pe site-ul Bursei de Valor.i Bucureşti cât si 

· l B- ·· I d -~vE~ ' pe s1te-u ancn a a resa: r::,-::,'< •f-r._ 
~ 

https://www.librabank.ro/documente/obligatiuni/Raport_semestrial_ S I_ 202 · _i df, \ 
~ -

lnformaţii privind Situaţia activelorsi pasivelor băncii la 30 iunie 2022 (toa ~sti'i11ele sunt pre:!entate 

în RON) ~""~. _. . ' 

Active ~ 30.06.2022 ~ 1-:t2~2021 

Numerar în casierie 

Active financiare la valoarea justă prin profit sau 
oierdere 

Credite si avansuri la Banca Natională a României 

Credite şi avansuri acordate băncilor 

Credite şi avansuri acordate clientilor 

Titluri de investitii la cost amortizat 

Investitie în asociaţi 
Active detinute pentru vânzare 

Imobilizări corporale 

Imobilizări necorporale 

Active privind impozitul curent 

Active privind impozitul amânat 

Alte active 

Active totale 
-- --

Depozite de la clienti 

Depozite de la alte bănci 

Îmorumuniri de la instin1tii financiare 

Obligatiuni subordonate 

Provizioane 

Datorii privind impozitul curent 

Alte datorii 

Total datorii 

Capitalul social 

Rezerve 

Rezultan1l reportat 

Total capitaluri proprii 

Total datorii si caoitaluri Dro»rii 

C ontu Id e pro at şi pier en a ata e„ nm1e fi . ' d . 1 d d "O . . 2022 ( 

Contul de profit si pierderi 

Venituri din dobânzi 

Cheltuieli cu dobânzile 

Venituri nete din dobânzi 

Venituri din taxe si comisioane 

Cheltuieli cu taxele şi comisioanele 

Venituri nete din taxe si comisioane 
Venit net din instrumente financiare la FVTPL 

Câstil! net din tranzactii valutare si reevaluare 
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111.953.837 91.511.155 

14.476.913 13.403.252 
847.529.999 2.397.623.472 

1.183.281.914 406. 160.803 
5.871.065.628 5.440.821.214 
994.141.286 1.100.828. 743 

7.840.000 7.840.000 
22.145.666 22.145.666 
50.883.545 51.978.139 
3.704.594 2.502.796 
882.027 o 

2.865.845 1.715.766 
124.319.275 54.260.144 

9.235.090.529 9.590.791.150 
7.754.727.141 7.781.433.304 
162.469.043 552.427.978 
17. I 92.420 22.0 17.455 

225.765.487 221.659.495 
16.966.644 I 3.585.09 I 
7.667.051 22.141.492 

85.668.036 73.089.214 
8.270.455.822 8.686.354.028 
506.165.200 506.165.200 
346.871. 724 226.335.878 
111.597.784 171. 936.044 
964.634. 708 904.437.122 

9.235.090.530 9.590.791.150 

• RON) toate sume e sunt prezentate m 

30.06.2022 30.06.2021 
233.635.078 183 .651.593 

{41.585.510) (31.441. 93 7) 
192.049.568 152.209.656 

38.143.403 27.300.49 l 
(14.579.796) (10.006.765) 

23.563.607 17.293.726 
355.557 699.755 

20.959.769 14.212.985 



Alte venituri operationale 2.927.747 1.957.339 
Venituri totale 239.856.148 186.373.461 
Cheltuieli cu personalul (74.921.584) (58.294.134) 
Amortizări şi deprecieri (7.850.261) (7.878.74 I) 
Alte cheltuieli operaţionale (36.405.263) (20. 714.522) 
Total Cheltuieli (119.177.108) (86.887 .397) 
Provizioane aferente instrumentelor financiare 7.702.953 48.396.402 
Profit/Pierdere înainte de taxe 128.381.993 147.882.466 

1 

Cheltuieli cu impozitul pe profit (18.184.407) (24.662.057) 
Profit net (după taxe) 110.19~ît rcGţc, ~-:~ 123.220.409 

/._<:Jv \ ~ ~. ., 
I~ . . . ) 

Informaţii privind Situaţia fluxurilor de numerar la data de 30 iunie 20~ oate sumele sunt prezentate 
în RON) b-. ~ , , -.,,, .. 

Fluxuri de numerar din activităti operationale: 30.06.2022 30.06.2021 
Profit net 110.197.586 123.220.409 
Aiustări oentm elemente nemonetare 

Cheltuieli cu deprecierea si amortizare 7.850.261 7.878.741 

Pierderi din cedarea activelor necoroorale si corporale 1.295 (9.148) 
Pierderi nete din depreciere la alte instrumente 
financiare 3.546.850 (7.303.306) 
Câştig net pentru titluri de investiţii la FVTPL (355.557) (699.754) 
Dividende din participaţii (939.189) (652.508) 

Venituri din dobânzi (233 .635.078) (1 83.537.593) 
Cheltuieli cu dobânzile 41.585.510 31.441.936 
Cheltuiala cu impozit pe profit 18.184.407 24.662.057 

Alte aiustări (394.770) 207.747 
I 

Modificări ale: 

Altor active (71.132.792) 6.745.221 

Alte datorii şi provizioane (13.380.925) 18.278.328 

Depozite atrase de la bănci (390.200. 745) 
Depozite atrase de la clienţi (1.405.077) 831.7 10.355 

Împrumuturi si avansuri acordate clientilor (394.15 l.4 l O) (555.627.735) 

Impozitul pe profit plătit (29 .916.362) (3.144.338) 

Cesiune contracte credit 59. 172.751 

Dobanzi plătite (25.301.085) (32.103.1 08) 

Dobânzi încasate 177.687.954 176.049.686 

Numerar net utilizat în activităţi de exploatare {809.462.079} 447.893.338 

Fluxuri de trezorerie din activitătile de investitii: 

Achizitii de active corporale si necorporale (6.934.093) (560.113) 
Achiziţii de titluri (271.303.559) (150.516.814) 

Încasări din titluri 534.127 .952 166.728.564 

Investiţii în asociatii ( 1. 13 5. 84 7) 
Dividende primite 939.189 652.508 

!>2 



Numerar net utilizat în activităti de investitii 256.829.491 15.168.298 

Fluxuri de numerar din activitătile de finantare: 

Plăti/Încasări din emiterea de obligaţiuni (526.832) (520.397) 1--'----------'---'-.J.<......:.-"------+---....l.=..::=-=...:..::;;;,,,,::.:..,___+--~=.::....:....t.---l 
1 Rambursări din împrumuturi de la instituţii financiare (5.065.824) (5.223.469) 

Dividende plătite / plăti de leasing / rezerve (56.499.332) (6.342.911) 

Numerar net din activităti de finantare 

Creştere/Scădere netă a numerarului şi a 
echivalentelor de numerar 

Numerar şi echivalente de numerar, la 1 ianuarie 

Efectul flucniaţiilor cursului de schimb asupra 
numerarului si a echivalentelor de numerar detinute 

Numerar şi echivalente de numerar, la 30 iunie 

(62.091.988) (] 2.086. 777) 

(614.724.577) 450.974.859 

3. I 00.0 I 4.888 1.668.686.211 

2.485.290.311 
'" '\ O v\ 
~ ' ţl 

[n primul semestru din anul 2022 variaţi ile principale ale elementelor de cont d ~ pr-ofit şi pierd_eJe sunt 
prezentate mai jos: \ _.6 t-~· / 

\."-? • 

30.06.2022 30M.ffli--- _,,Variatie 

Venituri nete din dobânzi 192.049.568 152.209.656 26% 
Rezultat net din comisioane 23.563.607 17.293.726 36% 
Câştig net din tranzacţii valutare şi reevaluare 20.959.769 14.212.985 47% 

Total venituri 239.856.148 186.373.461 29% 
Provizioane aferente instrumentelor financiare 7.702.953 48.396.402 -84% 

Total cheltuieli (l 19.177.108) (86.887.396) 37% 

• Profit net 110.197 .586 123.220.41 O -11 % 

In primul semestrul al anului 2022, profitabilitatea băncii a crescut semnificativ pe toate segmentele de 
business: din dobânzi, din comisioane şi din tranzacţii valutare, iarprofintl înaintede provizioane a crescut 
cu 21.3%. Profitul net în primul semestru din anul 2022 a scăzut cu 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2021 datorită reluării unei sume mai mici din provizioanele aferente instmmentelorfinanciare (reluă1ile 
din semestrul I 2022 au fost mai mici cu 84% decât reluările din semestrul I 2021 ). 

I 0.3. Auditarea informaţiilor financiare anuale istorice 

Situaţiile Financiare Individuale şi Separate pentru anii încheiaţi la data de 31 decembrie 2020 şi la 
data de 31 decembrie2021 au fost auditate de cătreKPMG AuditS.R.L. Confonn rapoa1telorde audit 
antemenţionate şi incluse prin referinţă în prezentul Prospect conform Secţiunii 13, s ituaţiile 

financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare a Emitentului, precum şi a perfonnanţei 
financiare şi fluxurilor de trezorerie pentm exerciţiile financiare încheiate la data 3 1 decembrie 2020 
şi la data de 3 I decembrie2021 în confonnitatecu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 
adoptate de Uniunea Europeana. Auditorul a exprimat opinii fără rezerve asupra acestor situa~î 
financiare. Situaţiile financiare individuale şi separate la data şi pentru exerciţiul financiarîncheiat la 
31 decembrie 2021 şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 3 l decembrie 2020, împreună cu 
rapoatiele de au dit aferente sunt disponibile la adresa 
h ttps://www .librabank.ro/rapoarte _ Libra _ lnternet_ Bank. 
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În ceea ce priveşte Sintezele rezultatelor financiare Ia 30 iunie 2021 şi 30 iunie 2022, întocmite în 
conformitate cu Standardele Internaţionale adoptate de Uniunea Europeană, nu au fost 
auditate/revizuite de un auditor financiar independent. 

10.4. Informaţii despre politicile contabile ale Băncii 

10.4.1. PoJitici conta bile semnificative 

Politicile contabile semnificative adoptate şi aplicate de către Emitent pentru întocmirea 
situaţiilor financiare individuale şi separate, cu excepţia cazului în care se prevede altfel, sunt 
descrise în Nota 3 din Situaţiile Financiare Individuale şi Separate auditate, incluse prin 
ref erintă în prezentul Prospect conform Secţiunii 13. 

t 0.5. Proceduri judiciare şi de arbitraj 

La data prezenn1lui Prospect, Emitenn1I este implicat în d iferite proceduri judiciare apărute în cursul 
nonnal al activităţii, atât în calitate de reclamant, cât şi de pârât, inclusiv în 21 9 dosare civile aflate 
pe rolul instanţelor din România. 

Emitentul este implicat în proceduri de recuperare a creanţelor, fie acţiuni în pretenţii, fie procedmi 
de insolvenţă, ce au ca obiect recuperarea creanţelor scadente şi în care Emitentul are calitatea de 
creditor. La data prezentului Prospect, suma totală a creanţelor urmărite de Emitent în cadrul unor 
proceduri judiciare este de 64.250.000 RON. 

Emitentul este şi a fost implicat în cele douăsprezece luni anterioare datei acestui Prospect, în anumite 
proceduri judiciare şi guvernamentale desfăşurate în fata unor instanţe şi agent ii guvernamentale, care 
au intervenit în desfăşurarea nonnală a activităţilor, implicând aspecte contractuale sau de altă natură. 

Cu excepţia litigiilor descrise mai jos, Emitentul nu este implicat şi nici nu are cunoştinţă de niciun 
fel de litigiu, procedură guvernamentală,judiciară sau de arbitraj care ar putea fi prez..w11ată a avea un 
efect negativ semnificativ asupra activităţii Emitentului, a poziţiei financiar „Jfilf-"ipr~fitabilită~i 
Emitentului, cu precizarea că pragul de materialitate avut în vedere în ceea ' priveşte un evennml 
efect semnificativ a fost de I (un) milion EUR. i 

~ ~ ; 
10.5.1. Litigii privind clauzele abuzive % ~·· 

~ . 
Fiecare dintre aceste dosare este mult sub pragul de materialitate a "b- , în-.:'_e_dere pentru 
Prospect. 

La data prezentului Prospect, Emitenn,I este parte într-un număr de 1 O dosare privind clauze 
abuzive cu consumatorii, aflate pe rolul instanţelor de judecată. Aceste litigii vizează ac~uni 
judiciare privind constatarea caracterului abuziv al unor clauze contractuale privind, printre 
altele: comisionul de acordare, comisionul de administrare, comisionul de rambursare 
anticipată, comisionul de analiză, comisionul aferent serviciilor prestate de Emitent pe durata 
derulării contractului, comisioanele operaţionale nenominalizate, dar care se regăsesc în 
graficul de rambursare, obligaţia împrumutatului de a plăti orice alte comisioane, comisionul 
de rambursare prin refinanţare, dobânda curentă, dobânzi majorate, perceperea unei dobânzi 
variabile în funcţie de evoluţia dobânzilor pe piaţa financiar-bancară, rambursarea creditului 
prin anuităţi, posibilitatea Emitentului de a respinge cererea de rambursare anticipată, cazurile 
de culpă şi dreptul Emitentului de a trece la executare silită, asigurarea bunurilor ipotecate la 
o societate de asigurări agreată de Emitent, posibilitatea Emitentului de a cesiona total sau 
parţial drepturile şi obligaţiile sale decurgând din contractul de credit fără acordul prealabil 
al împrumutaţilor sau garantilor etc. 

La data prezentului Prospect, Emitentul nu este implicat în nicio procedurăjudiciară demarată 
de ANPC sau în care ANPC ar avea calitatea de parte. 

La data prezentului Prospect, expunerea financiară totală a Emitentului în cadrul litigiilor 
privind clauzele abuzive în derulare este de aproximativ 161.200 RON. 

10.5.2. Litigii cu privire la darea în plată 
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Fiecare dintre aceste dosare este mult sub pragul de materialitate avut în vedere pentru 
Prospect. 

De asemenea, la data prezentului Prospect, Emitentul este implicat în 7 proceduri privind 
darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţii lor asumate prin credite 
potrivit Legii 77/2016, aflate în diferite stadii de derulare. La data prezentulu i Prospect., 
expunerea financiară totală a Emitentului în cadrul procedurilor de dare in plată în derulare 
este de aproximativ 2.643.000 RON. 

10.5.3. Proceduri de insolvenţă împotriva debitorilor Emitentului 

Fiecare dintre aceste dosare este mult sub pragul de materialitate avut în vedere penim 
Prospect, cu excepţia dosarelor prezentate mai jos. 

Emitentul este înscris în calitate de creditor(atât garantat, cât şi chirografar) în cadnil a 119 
(dintre care 8 acţiuni judiciare accesorii) de proceduri de insolvenţă împotriva debitorilor săi 
- împrumutaţi şi garanţi - aflate în diverse stadii de dernlare, creanţele Emitentului în cadml 
procedurilor de insolvenţă totalizând, la data prezentului Prospe ,ffifrifi~~ proximativ 
48.960.000 RON. Emitentul unnează să se înscrie la masa credalZ · 0 cadrul a 2 noi,.proceduii 
de insolventă cu o valoare cumulată de aproximativ 32.700 (';iN . ._ ~\I 

, ~ C.L r 

Dosarul nr. 22496/3/2013 '% A, / 
y-?.6- I 

Emitentul a demarat o executare silită în martie 20 13 împotriva u i s~cietă!i ,debitoare in 
calitate de împrumutat şi a unei persoanei fizice în calitate de garant" pentru recuperarea 
sumelor restante datorate de aceştia în contracte de credit încheiate cu aceştia pentru sumele 
de 406.662,29 USD şi 1.700.000 RON. Ulterior, la data de 25 septembrie 2013, în dosaml 
22496/3/2013, Tribunalul Bucureşti a admis cererea societăţii debitoare şi a dispus 
deschiderea procedurii falimentului faţă de această societate. Drept urmare, de la data 
deschiderii procedurii falimentului, executarea silită împotriva societăţii debitoare s-a 
suspendat de drept, recuperarea debitelor prin executare silită continuă numai împotJiva 
garantului persoană fizică. 

U1111ătorul tennen de judecată în procedura falimentului este stabilit la data de 14.12.2022 
pentru continuarea procedmii, îndeplinirea obligaţiilor şi atribuţiilor practicianului în 
insolvenţă şi depunerea raportului final. 

Emitentul are înregistrat în evidenţele proprii un debit în valoare de 731.086,79 USD şi 
1.882.447,19 RON, dintre care numai suma de 641.036,85 RON este înregistrată în tabelul 
creanţelor societăţii debitoare. 

Dosarul nr. 7441/327/2019, având ca obiect contestaţia la executare formulată de către 
un contestator persoană fizică împotriva Emitentului. 

În data de 1 octombiie 2019, pe rolul Judecătoriei Tulcea a fost înregistrat dosarnl nr. 
7441/327/2019, având ca obiect contestaţia la executare fonnulată de către un contestator 
persoană fizică împotriva Emitentului. Obiectul contestaţiei vizează în principal: (i) 
îndreptarea erorii materiale de cornpţie gravă în dosarul 1010/327/2019 şi dosaml 
926/327/2018, (ii) constatarea nulităţii absolute a executării silite, (iii) obligarea Emitentului 
la restituirea sumelor cu dobânda şi actualizate cu indicele de inflaţie pentru depunerea unei 
cereri false, nefiind efectuată de un reprezentant legal, (iv) obligarea Emitentului la plata 
sumei de 2.000.000 EUR despăgubiri pentru distrngerea onoarei şi reputaţiei contestatoarei, 
{v) conexarea dosarelor I O 10/327/2017 şi 926/327/2018, (vi) îndreptarea erorii materiale plin 
admiterea contestaţiei împotriva Încheierii nr. O 1/1 1.09.2019. În cazul admiterii acţiunii 
con testatoarei, expunerea financiară totală a Emitentului în acest litigiu este de aproximativ 
9.620.000 RON. La tennenul de judecată din 15 februarie 2022, Judecătoria Tulcea a respins 
acţiunea reclamantei ca neîntemeiată. Împotriva sentinţei Judecătoriei Tulcea a fost f01mulat 
apel de către contestator, iar la tennenul de judecată din data de 18 octombrie 2022, instanţa 
a anulat apelul ca netimbrat, hotărârea fiind definitivă. 
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Dosarul nr. 21950/3/2021, Dosarul nr. 35146/3/2021 şi Dosarul nr. 35142/3/2021 privind 
nulitatea procesului-verbal de adjudecare a unui imobil 

În data de 27 iulie 2021, pe rolul Tribunalului Bucureşti a fost înregistrat dosanil nr. 
2 I 950/3/2021, având ca obiect acţiunea în constatarea nulităţii procesului verbal de 
~djudecare din data de 05.02.2020 intentată de către o persoană fizică împotriva Emitentului. 
In concret obiectul acţiunii vizează în principal constatarea nulităţii absolute a procesului 
verbal de adjudecare din data de 05.02.2020 (,,Procesul-verbal din 05.02.2020") ce are ca 
obiect imobilul situat în Bucureşti Sector I, Bd. Poligrafiei nr. 69-69A, compus din teren în 
suprafată de 2925 mp cu număr cadastral 264465 şi două constmcţii având destina~a de 
hoteluri având numerele cadastrale 264465-C I, 264465-C2 şi 264465-C3 A , ~J~î!,1 CF nr. 
264465, Bucureşti (denumite în cele ce unnează în mod colectiv„ Im fiuf'). Pro~ului
Verbal din 05.02.2020 a fost emis ca urmare a unei licitaţii public ~rganizată în c~dml 
procedurii insolvenţei deschisă împotriva debitorului Hotel Proiect S SL E;', HP") şi în r,\ma 
căreia Emitentul a adjudecat provizoriu Imobilu l. i P.. 2'· 

?1,-

În fapt, între Emitent şi debitorul HP în calitate de împrumutat şi p CJ!.P~r-~~rîe fizice 
acţionând în calitate de garanţi ipotecari, şi după caz fideiusori a fost încheiat un contract de 
credit în data de 15.05.2014, prin care Emitentul a acordat împnmmtatului HP o facilitate de 
credit în valoare de 13 .050.000 RON (,,Contractul de Credit"). Contractul de credit a fost 
garantat, printre altele cu o ipotecă imobiliară asupra Imobilului. În data de 06.06.2017 a fost 
deschisă procedura insolvenţei împotriva împmmutatului HP în dosarul l 5546/3/2017, iar în 
data de 05.02.2020, confonn Procesului Verbal de licitaţie publică emis de către lichidatoml 
judiciar al debitoarei HP, Emitentul a fost declarat adjudecatar provizoriu al Imobilului. 
Potrivit Procesu lui-verbal din 05.02.2020, Emitentul a adjudecat provizoriu Imobilul penim 
sumade2 I .659.67 1,99 RON (fărăTVA)reprezentând 75% din preţul de vânzarea Imobilului 
în contul cămia, Emitentu l: (i) a depus creanţa garantată pură şi simplă în sumă de 
13 .968.490, 73 RON; (ii) a depus creanţa garantată înscrisă sub condiţie care a devenit pură 
şi simplă confonn dispoziţiilor art. 103 din Legea insolvenţei în suma de 3 .556.653,0 I RON; 
(iii) a depus creanţa garantată reprezentând accesorii suplimentare calculate în continuare 
până la data valorificării în sumă de 660.439,52 RON şi (iv) a plătit în numerar suma de 
3 .4 7 4. 088, 7 3 RON reprezentând valoarea creanţei garantate înscrise provizoriu în Ta belul 
definitiv consolidat. 

În data de 27.02.2020a fost emis Procesul Verbal de adjudecare a bunurilordebitomlui de 
către lichidatorul judiciar potrivit cămia Emitentul a fost declarat adjudecatar definitiv al 
Imobilului şi al bunurilor mobile accesorii acestora (,,Procesul Verbal de Adjudecare"). La 
data de 05.03.2020, între Emitent, în calitate de cumpărător şi HP, în calitate de vânzător, a 
fost încheiat contractul de vânzare autentificat sub nr. 506 din 05.03.2020, având ca obiect 
transferul dreptului de proprietate asupra Imobilului . . 

În data 27.07.2021 a fost notată în Cartea Funciară a Imobilului, demararea acţiunii având ca 
obiect constatarea nulităţii absolute a Procesului-Verbal din 05.02.2020 împotriva căreia 
Emitentul a fonnulat cerere de reexaminare, cerere care a fost admisă, iar înscrierea radiată. 
În data de 06.12.2021, aceeaşi persoană fizică a înregistrat pe rolul Tribunalul Bucureşti 
acţiunea ce face obiectul dosamlui 35146/3/2021 prin care reclamanta a solicitat instanţei ca 
prin hotărârea pe care o va pronunţa în contradictoriu cu HP, pe cale acţiunii oblice: (i) să ia 
act de nulitatea absolută a Procesului verbal din 05.02.2021 şi (ii) să pună în vedere 
lichidatorului judiciar să îşi exprime punctul de vedere referitor la aspectele de nelegalitate şi 
nulitate semnalate prin cererea reclamantei. 

în paralel la aceeaşi dată (06.12.2021) a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti 
dosarul nr. 35142/3/2021, având ca obiect acţiunea soţului persoanei fizice menţionate 
(reclamantă în dosarul 35146/3/2021) prin care se solicită (i) constatarea nulităţii absolute a 
Procesului-Verbal din 05.02.2021 şi (ii) obligarea lichidatorului judiciar să-şi exprime 
punctul de vedere referitor la aspectele de nelegalitate şi nulitate semnalate prin cererea 
reclamantei. Deşi petitul acţiunii are în vedere nulitatea absolută a Procesului-Ve1bal din 
05.02.2021, acţiunea reclamantului se referă la nulitate întregii proceduri de vânzare prin 



licitaţie publică şi adjudecare a Imobilului (Regulamennll de valorificare, Procesul verbal de 
Adjudecare şi a Planului de distribuire). 

În data de O 1.02.2022, Tribunalul Bucureşti a respins acţiunea ce face obiectul dosamlui nr. 
35 I 46/3/2021 ca inadmisibilă şi a amendat reclamanta cu amendă în cuantum de 1.000 RON 
pentru formularea cu rea-credinţă a cererii de chemare în judecată. O soluţie identică a fost 
pronunţată de instanţă în dosarul 35142/3/2021 în aceeaşi dată. În data de 11.04.2022 cele 
două persoane fizice au intentat fiecare apel împotriva hotărârilor respective pronunţate în 
dosarul nr. 35146/3/2021 şi nr. 35142/3/2021 pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. În data de 
21.09.2022, instanţa a respins (î) apelul declarat împotriva dispoziţiei de aplicare a amenzii 
judiciare reclamantei ca inadmisibil şi (ii) apelul declarat împotriva celorlalte dispoziţii ale 
sentinţei atacate ca nefondat. Mai mult, în cazul admiterii acţiunilorşi a anulării Procesului
verbal din 05.02.2020 şi a actelor subsecvente acestuia, Emitentul ar putea risca invalidarea 
titlului său de proprietate asupra Imobilului şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, cu 
consecinţa renaşterii creanţei Emitentului împotriva debitorului insolvent în cuantum de 
18.185.583,25 RON în contul căreia a fost adjudecat Imobilul şi rambursarea de către Emitent 
către debitor a sumei de 3.474.088, 73 RON reprezentând diferenţa din preţul de adjudecare a 
Imobilului achitată de către Emitent pentm achiziţia Imobilului în cadrul procedurii 
insolvenţei debitorului HP. Pentru cererea ce face obiectul dosarului nr 219 50/3/2021, 
instanţa a respins acţiunea la data de 04. l 1.2022 ca neîntemeiată, sol · 'n'rfififd d.efinitivă, 
putând fi atacată cu apel în tennen de 30 de zile de la comunicar j .. ) 
Litigiu privind atragerea răspunderii delictuale - Dosarul 902 , · /2022 :-"!] 

~ . I 

Întrucât au existat declaraţii publice ale Persoanei Fizice im 
O a7ă în doşa/ul nr. 

35142/3/202 I descris mai sus cu privire Ia o potenţială plângere penală 1 otfi"!.~mitentului 
şi ai unor reprezentanţi ai acestuia, în data de 07.04.2022 Emitentul a înregistrat pe rolul 
Tribunalului Bucureşti o acţiune în răspundere delictuală împotriva Persoanei Fizice, a unei 
alte persoane fizice, precum şi împotriva a două persoane juridice ( Gândul Media Networl<. 
SRL şi SB Corporate Limited) (,,Pârâţii"). Prin acţiunea înregistrată Emitentul solicită 
instanţei să dispună printre altele: 

• Obligarea în solidar a Pârâţilor la plata sumei de 500 .OOO RON cu titlu de despăgubiri 
pentrn prejudiciul cauzat prin încălcarea drepturilor nepatrimoniale constând în imagine, 
prestigiu de reputaţie, prin acuzaţiile mincinoase şi prin declaraţii denigratoare şi 
defăimătoare; 

• Obligarea Pârâţilor, persoane juridice de Ia ştergerea de pe site-urile a infonnaţiilor 
calomnioase şi denigratoare, precum şi obligarea Pârâţilor să publice hotărârea 
pronunţată, pe cheltuiala lor exclusivă, într-un ziar de largă răspândire şi în cadrnl paginii 
de internet https://www.gandul.ro/. 

Instanţa a stabilit primul termen de judecată în acest dosar pentru data de 26.01.2023. 

Plângere penală - soluţie de neîncepere a urmăririi penale /de netrimitere în judecată 
de către organul de urmărire penală 

În legătură cu adjudecarea Imobilului de către Emitent în cadml procedurii de insolventii a 
debitornlui HP obiectai dosarului I 5546/3/2017 (,,Procedurade Insolvenţă"), Persoana Fizică 
implicată în dosarul 35142/3/2021 a formulat o plângere penală împotriva Emitentului şi a 
unor reprezentanţi persoane fizice ai acestuia pentrn pretinse fapte ilicite în cadrnl Procedurii 
de Insolvenţă (,,Plângerea Penală"). Prin Plângerea Penală Persoana Fizică a solicitat 
constituirea sa ca parte vătămată şi ca parte civilă pentru un pretins prejudiciu total de 
2.000.000 Euro. Cu privire la Plângerea Penală a fost dispusă o soluţie de neîncepere a 
urmăririi penale /de netrimitere în judecată de către organul de urmărire penală. Persoana 
Fizică a fonnulat plângere împotriva acestei soluţii a organelor de urmărire penală, ce face 
obiectul dosarului nr. 23832/3/2022 înregistrat pc rolul Tribunalului Bucureşti, având 
unnătorul te1men în data de 14.11.2022. 
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10.6. Modificări semnificative ale poziţiei financiare a Emitentului de la data 31.12.2021 până în 
prezent 

Nu există modificări semnificative ale poziţiei financiare a Emitentului de la data de 31.12.2021 . 

Principalul eveniment ulterior datei de 31 decembrie 2021 cu impact major asupra pieţelor financiare, 
inclusiv pentru Emitent, a fost declanşarea războiului din Ucraina, pe 24 februarie 2022, carea generat 
instabilitate în regiune şi a ridicat îngrijorări cu privire la deficitele de energie în Europa. În acest 
context, Emitentul a efectuat o analiză şi a concluzionat că nu există riscuri semnificative deoarece 
Emitentul nu are expuneri faţă de contrapărţi ruseşti sau ucrainene sau vreo relaţie de afaceti cu 
entităţi din aceste state. 

11. INFORMA TII SUPLIMENTARE 

11.1.Capitalul social 

La data prezentului Prospect, capitalul social al Emitentului, subscris şi integral vărsat, este de 
462.616.000 RON. Capitalul social este împărţit în 21.028 acţiuni cu valoarea nominală de 22.000 
RON fiecare. 

Acţiunile emise de Emitent sunt nominative, ordinare,dematerializate şi sunt evidenţiate prin însc1ieri 
în cont în registrul acţionarilor Emitentului, ţinut de Emitent. 

Acţiunile emise de Emitent conferă titularilor drepturi egale. Fiecare acţiune conferă dreptul la un vot 
în Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Toate acţiunile Emitentului fac parte din aceeaş i clasă, neexistând clase diferite de acţiuni. Nu există 
capital social emis şi nevărsat şi nici acţiuni ale Emitentului emise şi neachitate integral. 

Acţiunile Emitentului nu sunt tranzacţionate pe nicio pia fă reglementată sau sistem de tranzacţionare. 

11.2.Actul Constitutiv 

Emitentul este înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. 
]40/334/1996, având cod unic de înregistrare 8119644. 
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Activitatea principală a Emitenn1lui constă în „Alte activităţi de intermediari monetare" (cod CAEN 
6419). Obiectul de activitate al Emitentului este detaliat în articolul 4 (Obiectul de activitate) din 
Actul Constitutiv. 

Emitenn1l este înmatriculat în registrnl instituţiilor de credit ţinut de BNR sub nr. RB-PJR-40-
037/18.02. I 999 

11.3.Prezentare generală a sectorului serviciilor bancare din România 

11.3.1. Prezentare generală 

Potrivit infonnaţiilor publicate de BNR (https://www.bnr.ro/lndicatori-agregati-privind
institutiile-de-credit-3368-Mobile.aspx), numărul total al instituţiilor de credit care activează 
în România a rămas neschimbat comparativ cu anii precedenţi, respectiv un număr de 34, din 
care 8 reprezentau sucursale ale băncilor străine. 

Potrivit informaţiilor fumizate de Emitent în Raportul anual 2021, ritmul anual de creştere a 
activelor totale din sistemul bancar a fost de 6,1 %, la finalul anului 2021. În anul 202 I, un an 
desfăşurat în contextul pandemiei COVID-19, sistemul bancar românesc a operat prin 34 de 
instin1ţii de credit (acelaşi număr ca în 2020) şi a înregistrat o creştere a activelor totale cu 
14 I<¾ R d I b T . I . b - I t;· ~ I . 2021 f◄ de o. ata e so va 1 1tate a sistemu u1 an car romanesc as y: 1:1 Ul a ost , ' ~ 
22,26%, în scădere cu 3,9% faţă de 2020, în timp ce rata NP , ~\ edite neperfonnante) a fi 
de 3,4% în scădere fată de anul 2020 când a fost 3,83%. f .. ·· ' 

11.3.2. Indicatori financiari 
1-a ;,. ' 
\ <2. • 

ost 

Sistemul bancar- principalii indicatori de 2016 2017 2018 :& 2 ~ io2-l ' 2021 
prudenţialitate în procente 

,-

Rata fondurilor proprii totale (fostul indicator 19,7 20,0 20,7 22,0 25,1 23,32 
de solvabilitate) 

Rata fondurilor proprii de nivel 1 17,5 18,0 18,6 20,0 23,2 19,6 

Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază 17,5 18,0 18,6 I 9,9 23,I I 9,6 

Efectul de levier 8,9 8,9 9,3 10,2 10,3 8,62 

Rata creditelor neperformante (definiţia 9,6 6,4 5,0 4, I 3,83 3,4 
EBA) 

Lichiditatea imediată 40,3 40,0 38,9 43,8 48,2 47,l 7 

ROA 1, I 1,3 1,6 1,3 1,0 1,4 

ROE I 0,4 12,5 14,6 12,2 8,7 13,3 

Sursa: BNR (htt12s://www.bnr.ro/I ndica tori-a im:ga ti-12rivind-institu tiile-de-cred it-3 3 68-Mobile.a snx) 

11.4.Reglementarea şi supravegherea băncilor în România 

11.4.1. Cadrul de reglementare 

Legea Bancară Română stabileşte cadrul de reglementare pentru toate tipurile de instituµi 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 Insolvenţei, 

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, precum şi Regulamentul 11/2020 de modificare a Regulamentului BNR 
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nr.5/2013, sunt alte acte juridice 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 urmare, 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. 

11.4.2. Supravegherea Băncii 

BNR, în temeiul art. 166, 169, 170 alin. (I) şi 171 din Legea Bancară Română şi prevedetilor 
art. 25 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României (,,Legea nr. 
312/2004"), poate desfăşura acţiuni de supraveghere prin inspecţie la fata locului a 
activităţilor desfăşurate de către băncile din România, printre care se num!rlşi Emitentul, 
confonn obiectivelor tematice aprobate de conducerea BNR. ~,:,1<:t;,v

r:r.;;,~;_~ 
"' ", 

11.4.3. Modificări legislative recente cu impact asupra sectorului ban Qr .-, ). 

MiFID II si MiFIR t ~- : . t,) 
. o p,.. -,; 

Începând cu 3 ianuarie 2018, cadrul de reglementare al UE stabilit pr ...-: MiFID II şi MiFIR a 
devenit aplicabil. · !:Z.•;.;/ 

MiFID [I 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 tranzacţionării în scopul unor pieţe mai structurate, infonnaµi cu 
privire la piaţă cu costuri reduse, comportament de tranzacţionare ordonat în cad ml pieţelor, 
costuri mai explicite de tranzacţionare şi de investiţii, raportarea tranzacţiilor. MiFID II 
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 II şi Mi FIR, 
regulile privind transparenţa şi supravegherea pieţelor financiare, inclusiv a pieţei derivatelor, 
sunt extinse pentru a avea o aplicare mai largă. MiFID II consolidează protecţia investitorilor 
prin introducerea de cerinţe de organizare şi conduită suplimentare. 

MiFID [I are un impact semnificativ asupra institutiilorde credit din următoarele perspective: 
strategia şi operaţiunile lor (de exemplu, redefineşte ce tip de produse oferă acestea pe piată 
- identificarea pieţei ţintă), interacţiunea cu clienţii, clasificarea clienţilor, dezvoltarea 
tehnologică datorită cerinţelor semnificative de infonnare şi de raportare, 
pregătirea/instruirea angajaţilor care oferă infonnaţii sau consultanţă despre produse 
financiare sau servicii de investiţii), costuri crescute şi cerinţe de reglementare sporite. 

Directiv" privi1td Serviciile tle Plată 

PSD2 a devenit aplicabilă pe data de 13 ianuarie 2018 şi 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 interne mai bine integrate pentru plăµle 
electronice în cadrul UE, de a crea reguli clare pentru serviciile de plată cu scopul de a face 
plăţile internaţionale (în cadrul UE) la fel de uşoare, de eficiente şi de sigure ca la nivel 
naţional şi um,ăreşte 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 platfonnă legală necesară pentm Zona Unică de Plăţi în EUR. 

PSD2 susţine apariţia de noi jucători în zona serviciilor de plată şi dezvoltarea plătitor 
inovatoare prin mobil şi internet în Europa. Instituţiile de credit vor fi obligate să permită 
accesul la conturile clienţilor lor pentru aşa.numiţii furnizori terţi de servicii de plată care 
oferă servicii de iniţiere a plăţilor sau servicii de informare privind contul. 
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PSD2 este completată de Regulamentul (UE) 2015/751 care stabileşte o limită penim 
comisioanele de schimb valutar percepute între instituţiile de credit pentru tranzacţiile 
efectuate prin card. Se preconizează că acestea reduc costurile pentru comercianţi în 
acceptarea cardurilor de debit şi de credit ale consumatorilor. 

Regul"meJttul general privind protecţia dlltelor 

GDPR a fost adoptat de Parlamentul European în mai 2016 şi înlocuieşte Directiva din 1995 
privind Protecţia Datelor 95/46/CE. GDPR a început să producă efecte din data de 25 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 pentm 
monitorizarea comportamentului persoanelor v izate din UE care se desfăşoară în UE. 

GDPR introduce noi cerinţe şi provocări mai stricte de protecţie a datelor, susţinute de amenzi 
extrem de mari de până la 4% din cifra de afaceri anuală totală Ia nivel mondial sau de 20 de 
milioane EUR pentru nerespectare. 

Obiectivele la nivel general ale regulamentului se referă în principal la: 

• Un cadru legal annonizat care să conducă la o aplicare uniformă· ~ lb'ieÎO( îJ\beneficiul 
pieţei unice digitale a UE. Aceasta presupune aplicarea unui s · ' ~r seţ de reguli penim 
populaţie şi societăţi; ţ .--. :;;\ 

~ ~ pj 
• Un nivel de egalitate pentru toate societăţile care operează pe --:. ţ/.l,\UE. GDPRjimpune 

societăţilor din afara UE să aplice aceleaşi reguli ca şi societăţt icu sediu_l_îrr,OE, dacă 
oferă bunuri şi servicii legate de datele cu caracter persona • ~i;"nitorizează 
comportamentul persoanelor fizice din UE; 

• Mai multe drepturi pentru persoanele fizice: GDPR introduce noi cerinţe de transparenţă; 
mai multe drepturi de info1mare, acces şi ştergere (,,drepntl 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 portabilitatea datelor, permiţând cetăţenilor să solicite unei 
societăţi sau unei organizaţii să returneze datele personale fumizate entităţii respective pe 
baza consimţământului sau a contractului; pennite, 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 puternică împotriva încălcării securităţii datelor cu caracter personal -
defineşte clar ce 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 
împuternicite de operatori atunci când selectează un operator. 

GDPR afectează în mod direct instituţiile de credit 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 guvernarea protecţiei datelor, 
cu politici şi un cad111 care să includă organizarea, procesele şi rolurile / responsabilităţile, să 
implementeze procese pentru identificarea domeniului de aplicare a datelor cu caracter 
personal sau administrarea consimţământului clienţilor, dezvăluirea datelor cu caracter 
personal stocate, corectarea datelor personale greşite, dreptul la ştergere şi portabilitate, 
implementarea şi documentarea evaluărilor impactului confidenţialităţiî, revizuirea şi 
adaptarea arhitecturii IT existente cu privire la stocarea datelor, transfonnarea şi procesarea 
datelor cu caracter personal. 
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Directiva pent,-11 prevenirea spălării ba11ilor (AML) 

AML TV a intrat în vigoare în iunie 2015, iar statele membre au avut obligaţia de a transpune 
complet această directivă în legislaţia naţională până la data de 26 iunie 2017. 

Domeniile de interes abordate în principal în AML IV sunt unnătoarele: 

• Abor<lare hllZtttci pe ,-isc uri - entităţile vizate sunt obligate să îşi documenteze evaluă1ile 
de risc (luând în considerare factorii de risc, inclusiv pe cei care se referă Ia clienţii lor, 
ţările sau zonele geografice, produsele, serviciile, tranzacţiile sau canalele de livrare) şi s,1 
işi stabilească politici, controale şi proceduri pentru atenuarea şi gestionarea eficientă a 
riscurilor SB/FT 

• Be11ejicillri rellli - toate entităţile juridice înfiinţate în statele membre, precum şi 01ice 
fiduciar (trustee) al oricărui trust expres guvernat 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 membm si vor ~-- , 
fi accesibile autorităţilor competente, unităţilor de infonnaţii fin c ~r:,m, contextul 
procesului de cunoaştere a clienţilor, ,,entităţilor obligate" ( cum i instituţiil;âe credit 
şi instituţiile financiare: companii de asigurări şi firme de inve ... ţii) sau persoan61or sau 
organizaţiilor care pot demonstra un „interes legitim". a - '} 

o p., ' ., 
• Măsuri de c1111oaştere a c/ie11telei (CDD) - dreptul automat e .a ap!icf} procedura 

simplificată de cunoaştere a clientelei (SDD) atunci când entităţile o ·gate au de a face 
cu anumite categorii de clienţi nu mai este prevăzută de AML IV. Utilizarea procedurilor 
SDD este încă pennisă, dar acum trebuie justificată pe baza faptului că relaţia de afaceri 
sau tranzacţia prezintă un grad de risc mai mic. 

• Persomtele 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 turnare, entităţile obligate vor trebui să-şi revizuiască registrele de clienţi pentm a 
stabili dacă au nevoie de reclasificarea şi aplicarea unor CDD îmbunătăţite la clien~i 
existenţi ca PEP-uri. 

AML IV a fost transpusă în România prin 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 informaţii 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 RON a 15.000 EUR la I O.OOO EUR. Prin 
unnare, entităţile care fac obiectul Legii nr. 129/2019 vor notifica Oficiului de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor cu privire Ia toate operaţiunile în numerar, fie în RON sau în 
valută, care implică sume cel puţin egale cu echivalentul în RON al O.OOO EUR, indiferent 
dacă tranzacţia este efectuată printr-o singură operaţiune (adică o operaţie ocazională) sau 
mai multe operaţiuni care par a avea legătură şi în cazul în care aceste tranzaeţii nu se 
efectuează prin intermediul instituţiilor de credit sau financiare . 

AML V abordează problemele noi care au fost expuse de către AML IV. Directiva notează 
că această nouă legislaţie este, parţial, un răspuns la atacurile teroriste care au avut loc în 
ultimii ani în statele membre ale UE şi anume în Marea Britanie, Franţa şi Belgia. Este de 
remarcat faptul că AML V nu a făcut nicio modificare a sancţiunilor care sunt în vigoare 
pentru încălcările / nerespectarea acesteia, cu toate acestea, domeniul de aplicare al 
societăţilor / persoanelor care vor fi reglementate de regulament s-a extins. 

AML V impune o mai mare transparenţă a sectorului financiar în ceea ce priveşte beneficiarii 
reali, cu accent pe beneficiarii reali ai trusturilor. Datele unei finne despre beneficiarii reali 
vor fi puse la dispoziţia autorităţilor competente şi a furnizorilor de servicii din sectoml 
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profesional, precum băncile şi alţii care pot demonstra un interes legitim. Aceleaşi infonnaţii 
pot fi accesate de orice membru al publicului fără a fi nevoie să demonstreze un interes 
legitim. Acest lucru pune obstacole suplimentare în calea unei metode preferate de spălare a 
banilor la nivel global, ca parte a procesului de due diligence cu privire la clienţi. 

AML V extinde obligaţiile SB/FT la activele noi administrate, cum ar fi: 

• Monede virtuale: creşterea controlului asupra monedelor virtuale şi extinderea sferei 
controalelor SB/FT la furnizorii de monede virtuale, pentru a preveni în special 
anonimatul. De asemenea, seifurile anonime nu vor mai fi permise. 

• Comercianţi de artă: atunci când se ocupă de lucrări de artă de înaltă valoare care duc la o 

tranzacţie de l O.OOO EUR sau mai mult, comercianţii de artă vor trebui să raporteze 
activităţi suspecte şi să efectueze verificări ale clienţilor atunci când este necesar. 

Statele membre trebuie să emită o listă de funcţii specifice care se califică drept „funcţii 
publice proeminente" pentm a se asigura că persoanele care sunt potenţiale PEP sunt 
identificate pentm monitorizare. UE va consolida apoi listele din statele membre şi va publica 
rezultatele menţinând identitatea individului anonimă. 

În prezent, UE menţine o listă a ţărilor te1ţe cu risc ridicat şi, atunci când fac tranzacţii cu 
clienţii din aceste ţări, părţile sunt obligate să întreprindă măsuri îmbunătăţite de due 
diligence. Una dintre noile actualizări pe care le aduce AML V este că orice client care are 
sediul într-o ţară cu risc ridicat este acum supus măsurilorobligatorii de diligenţă sporită, pe 
care trebuie să le întreprindă entitatea / persoana raportoare. Această modificare vizează 
armonizarea nonnelor privind jurisdicţiile cu risc ridicat din toate statele membre. UE speră 
să asigure o mai mare coordonare şi încurajare a firmelor pentru a limita relaţiile cu aceste 
ţări. ..,_p.'JEGţt· 

~? •. " '· 

În ceea ce priveşte cardurile preplătite, pragul pentru ins 11entele preplăţite(bani electronici 
şi carduri preplătite) supuse procesului de due diligen i a fo'st redus de la 250 EUR la 150 
EUR. ~ ., . I 

i ~• I 
</)b-Legislaţie BNR 

• r_r-- ·' 

Reg11lame11t11l BNR nr. 5/2020 pentru modificarea Reg11la,11ent11l11i BNR 11r. 17/2012 
privind 1111ele condiţii de creditare, cu modifică1·ile şi completttrile ulterioare, şi " 
Reg11/(lme11t11l11i nr. 6/2018pentr11 modificarea şi complet(lrea Reg11l11111ent11l11i nr. 1711012 
privind unele condiţii de credit"re 

În iulie 2020, BNR a emis Regulamentul BNR nr. 5/2020 care cuprinde măsuri penim 
uşurarea situaţiei debitorilor, concomitent cu flexibilizarea accesului creditorilor la 
instrumentul refinanţărilor. Astfel, noua reglementare permite realizarea operaţiunilor de 
refinanţare a creditelor aflate în sold, inclusiv prin operaţiuni de consolidare a creditelor 
contractate anterior, care conduc la o diminuare a costurilor pentru debitor, fără a fi incidente 
cerinţele privind reevaluarea gradului de îndatorare şi a garanţiilor şi fără a mai limita 
furnizarea acestui serviciu numai la creditorul iniţial. Pentru a avea o acoperire mai largi, 
BNR a extins referinţa temporală, prin stabilirea posibilităţii de a beneficia de noul regim atât 
debitorii care aveau credite contractate la data declarării stării de urgenţă, cât şi cei care au 
contractat credite în perioada următoare, până la intrarea în vigoare a regulamentului, dar 
veniturile le-au fost afectate de criza generată de pandemie. 

Regulamentul BNR nr. 3/2022 pentru modificarea şi completare" Reg11/ame11t11/11i BNR 
nr. 1712012 privind unele condiţii ,le cre,Jitare 

in februarie 2022, BNR a emis Regulamentul BNR 3/2022 ce impune pentru instituţiile de 
credit noi obligaţii legale. În acest sens, instituţiile de credittrebuie ca până la data de I aprilie 
2022 să îşi actualizeze nonnele proprii cu privire la soluţionarea solicitărilor de creditare 
primite de la clienţi pentru a reflecta noile reglementări aduse de BNR prin Regulamentul nr. 
3/2022 . 
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Regu/{lmentu/ BNR nr. 5/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR 
nr. 5/2013 privind cerinţe prude11ţiale pentru i11stit11ţiile de credit şi pe11tr11 abrogarea unor 
acte normative 

La data de I aprilie 2022, Regulamentul BNR nr. 5/2022 (,,Regulamentul 5/2022") a intrat 
parţial în vigoare, modificând şi completând Regulamentul BNR 5/2013 cu privire Ia 
încorporarea în legislaţia naţională a Ghidurilor emise de EBA privind emiterea şi 
monitorizarea creditelor. 

Unul dintre subiectele abordate de Regulamentul 5/2022 este încorporarea în legisla~a 
naţională a recomandărilor EBA pentru ca instituţiile de credit să ţină cont de factorii de 
mediu, sociali şi de guvemanţă (ESG) în procesul de creditare. 

Începând cu I aprilie 2022, instituţiile de credit sunt obligate să: 

• implementeze o strategie adecvată pentru anal iz.a riscului de credit care să includă factotii 
ESG; 

• includă în politicile şi procedurile lor factori ESG şi riscurile aferente (de exemplu, riscul 
fizic al schimbărilor climatice asupra perfonnanţei financiare a împrumutatului, riscul de 
tranziţie pe care o tranziţie către o economie cu emisii scăzute de carbon ar putea să o aibă 
asupra împrumutatului, schimbările pieţei etc.). 

În ceea ce priveşte instituţiile de credit care intenţionează să efectuez~ P21.1muturi durabile 
din punct de vedere ecologic, Regulamentul 5/2022 este în con ânţă ctÎ'-0riţntările EBA 
prin introducerea unei obligaţii pentru aceste instituţii de cretl ea. include în,.politicile şi 
procedurile lor privind riscul de credit detalii specifice ~ ntr.u a acoperi ' crearea şi 
monitorizarea împmmutului. ~ p. , , ,,,.., 
Regulamentul 5/2022 nu oferă definiţii pentru „factori ESG", ,,r 1,- 1fii . ..J;SG~ ·,:împnnnuturi 
durabile din punct de vedere ESG etc., în timp ce la nivelul UE aceş Tîermeni evoluează 
constant împreună în economie şi societate. La nivelul UE, există mai multe acte legislative, 
orientări şi rapoarte emise de autorităţile competente care propun definiţii pentru subiectele 
legate de ESG ce pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru elaborarea 
strategii lor de risc şi a politicilor şi procedurilor interne (de exemplu, Raportul EBA privind 
managementul şi supravegherea riscurilor ESG pentru instituţiile de credit şi firmele de 
investiţii). 

Reg11/ame11t11/ BNR 11r. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării ba1ti/01· şi 
finanţării terorismului 

Regulamentul BNRAMLse aplică începând cu 17 ianuarie 2020: (i) instituţiilor de credit din 
România; (ii) institutiilor 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) instituţiilore-money din 
Român ia; şi (v) sucursalelor d în România ale instituţiilor de credit străine, instituţiilor de plată 
străine şi instituţiilor de e-money străine. 

Principalele obligaţii stabilite prin Regulamentul BNR AML pentru entităţile menţionate mai 
sus includ o evaluare a riscurilor privind spălarea banilor cu care se confnmtă, pe baza unei 
metodologii proprii, stabilirea unei politici la nivelul organelor de management care să 
asigure scăderea riscurilor ce ţin de spălarea banilor, stabilirea şi actualizarea, cel puţin anual 
a regulilor interne de cunoaştere a clientelei (KYC), a documentaţiei privind standardele 
pentru angajarea personalului responsabil pentru implementarea normelor de cunoaştere a 
clientelei şi organizarea unui audit independent al politicilor lor, nonnelor interne, 
mecanismelor, sistemelor informatice şi procedurilor de gestionare a riscurilor de finanţare a 
spălării banilor şi a terorismului. 

11.4.4. Capital reglementat şi lichiditate 
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Potrivit cadmlui prudenţial în vigoare la nivelul UE, direct aplicabil pe plan naţional, 
institutiile de credit trebuie să îndeplinească în orice moment următoarele cerinţe minime de 
fonduri proprii: 8% pentru indicatorul rata fondurilor proprii totale, 6% pentru rata fondurilor 
proprii de nivel I şi 4,5% pentru rata fondurilor proprii de nivel I de bază. 

Normele bancare din România urmăresc îndeaproape legislaţia UE în materie, fără excep~i 
sau dispoziţii naţionale de excludere de la aplicare. In ceea ce priveşte cerinţele în materie de 
capital reglementat şi de lichiditate, începând cu I 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 locale ale băncilor stră ine trebuie 
să deţină un capital iniţial de 3 7 milioane RON. 

CRR impune instituţiilor de credit să aloce suficient capital pentru a acoperi pierderile 
neaşteptate şi pentru 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 exprimatli 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. 

În plus, în confonnitate cu procesul de supraveghere şi evaluare, BNR evaluează în mod 
continuu profilul de risc al instituţiilor aflate sub supravegherea sa, pentnt a detennina 
adecvarea fondurilor proprii şi a resurselor lor de lichiditate, caracterul adecvat al gestionării 
acestora, strategia lor etc. În unna evaluării SREP, BNR poate aplica anumite măsmi, cum ar 
fi obligarea instituţiilor să deţină capital suplîmentar, să aplice o politică specifică de 
constituire de provizioane sau un tratament specific al activelor în ---~riyeşte cerinţele 

de fonduri proprii, să restrângă sau să limiteze activităţile, o ".:iaţiunile sa0reţeaua, să 
diminueze riscu I inerent în activităţile lor, să consolide :<r dispoziţiile, pfocedurile, 
mecanismele şi strategiile puse în aplicare. §. tl 

i p.'. -! 
11.4.5. Independenţa membrilor organului de conducere a unei ins ţii de credit' 

Prin Regulamentul BNR nr. 11/2020, în vigoare de la data de 28.12.2 · 6~p=€J({u modificarea 
şi completarea Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru institupile 
de credit au fost introduse noi reglementări referitoare la cadrul de administrare a activităpi 
instituţiilor de credit, evaluarea adecvării membrilor organu lui de conducere şi a persoanelor 
care deţin funcţii-cheie, procesul intern de evaluarea adecvării capitalului la riscuri (ICAAP), 
procesul intern de evaluare a adecvării lichidităţii la riscuri (ILAAP), administrarea riscmilor 
semnificative, simulări de criză. 

La elaborarea regulamentului s-a avut în vedere preluarea prin dispoziţii cu caracter nonnativ 
a prevederilor relevante cuprinse în ghidurile emise de EBA, precum Ghidul privind cadml 
de administrare a activităţii - EBA/GL/2017/11, Ghidul privind evaluarea adecvării 
membrilor organului de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie -
EBA/GL/2017/1 2, Ghidul EBA privind practicile de administrare a riscurilor de credit ale 
instituţiilor de credit şi contabilizarea pierderilor de credit aşteptate - EBA/GL/2017/06, 
Ghidul privind informaţiile ICAAP şi ILAAP colectate în scopul evaluării SREP -
EBA/GL/20 16/1 O, Ghidul EBA privind gestionarea riscului de rată a dobânzii asociat 
activităţilor din afara portofoliului de tranzacţionare - EBA/GL/2018/02, Ghidul privind 
procedurile şi metodologiile comune pentru procesul de supraveghere şi evaluare (SREP) 
EBA/GL/2014/ 13, precum şi implementarea recomandărilor din domeniul reglementă1ii 

prudenţei bancare fomrnlate de misiunea de evaluare a sectorului financiar din România 
realizată în perioada 20 I 7-2018 de Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială 
(misiunea FSAP - Financial Sector Assessment Program). 

Obligaţia de a avea membri i11depende11ţi În cadrul organului ,le conducere 

Conform art. 67M din Regulamentul 11 /2020, toate instituţiile de credit trebuie să aibă membri 
independenţi în componenţa organului de conducere în funcţia sa de supraveghere. În ceea ce 
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priveşte număml de membri independenţi, art. 67 61 prevede că organul de conducere în 
funcţia sa de supraveghere al unei instituţii de credit trebuie să fie format dintr-un număr 
adecvat de membri independenţi, dar nu mai puţin de doi membri independenţi. La stabilirea 
numărului adecvat de membri independenţi instituţiile de credit trebuie să ia în considerare 
principiul proporţionalităţii. 

În acest sens, un membru al organului de conducere în funcţia sa de supraveghere este 
considerat independent atunci când nu are nicio relaţie sau legături de orice natură, prezente 
sau recente, potrivit celor menţionate la art. 6763 din cadrul aceluiaşi regulament, cu institupa 
de credit sau conducerea acesteia, care ar putea influenţa judecata obiectivă şi echilibrată a 
membrului respectiv sau reduce capacitatea acestuia de a lua decizii în mod independent. 

Obligaţia indepe11de11ţei membrilor ce"" calitt1te" de co11d11cător"' comitetelor di11 calin,/ 
Îllstituţiilor de credit 

Conform Regulamentului 11./2020, institt1ţîile de credit trebuie să aibă funcţii de control 
independente. O funcţie de control intern este considerată independentă dacă sunt îndeplinite 
unnătoarele condi!ii: 

• 

• 

• 

• 

personalul său nu are nicio sarcină operaţională care intră în sfera activităţilor pe care 
funcţia de control unnează să le monitorizeze şi controleze; 

funcţia de control intern este separată din punct de vedere organizaţional de activităple 
pe care le monitorizează şi controlează; 

fără a aduce atingere responsabilităţii generale a membriI01~a-1!ului de conducere 
penim instituţia de credit, coordonatorul funcţiei de contr t rn~1htunci când nu este 
membm al conducerii superioare, nu trebuie să fie 't;.o_rdonat und ,persoane cu 
responsabilităţi de conducere a activităţilor pe care · unJţia de confrol intern le 
monitorizează şi controleaz~; · \ p_. 

1 

-< • , 
remunerarea personalului care exercită funcţii de control rernF:w.1.,t~~!:mie să fie legµtă 
de perfonnanţa activităţilor pe care funcţia de control inte te monitorizează şi 
controlează, ci de atingerea obiectivelor legate de funcţiile respective şi nu trebuie sli 
compromită obiectivitatea acestu ia. 

Funcţia de confonnitate, inclusiv coordonatoml funcţiei de conformitate, trebuie să fie 
independenţi de liniile de activitate şi de unităţile operaţionale pe care le contro lează şi trebuie 
să aibă suficientă autoritate, statut şi resurse. 

Instituţiile de credit trebuie să înfiinţeze o funcţie de audit intern independentă şi eficace şi s.'i 
numească un coordonator al acestei funcţii la nivelul întregii institt,ţii de credit. 

În cadrul instituţiilor de credit, altele decât cele considerate semnificative de către BNR sau 
potrivit legii, comitetul de administrare a riscurilor trebuie să fie compus dintr-un număr 
suficient de membri independenţi. În măsura în care este posibil, preşedintele comitetului de 
administrare a riscurilor trebuie să fie un membm independent. 

Confonn Regulamentului 11/2020,art. 67, o instituţie de credittrebuie să facă publice, printre 
altele, şi informaţii privind structura, organizarea şi membrii organului de conducere, inclusiv 
numărul membrilor acestuia şi numărul persoanelor considerate ca fiind independente, cu 
precizarea genului şi a duratei mandatului fiecărui membru al organului de conducere. 

11.4.6. Obligaţii ale instituţiilor de credit aferente membrilor cu funcţii-cheie şi acţionarilor 
semnificativi ai acestora, conform Regulamentului BNR nr. 12/2020 

Prin Regulamentul BNR nr. 12/2020 privind autorizarea instituţiilor de credit şi modificările 
în situaţia acestora, în domeniile referitoare la autorizarea şi modificările în sin,a~a 
instituţiilor de credit, fuziune/divizare şi autorizarea instituţiei de credit-punte sunt 
reglementate: procedura, documentaţia şi condiţiile privind autorizarea băncilor, băncilor de 
economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar şi a organizaţiilor 
cooperatiste de credit, persoane juridice române, denumite generic instituţii de credit, precum 
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şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din ţări terţe; condiţiile în cai-e pot fi 
operate modificări în situaţia entităţilor prevăzute la lit. a), în scopul asigurării supraveghe1ii 
prudenţiale; procedura şi condiţiile de aprobare prealabilă a operaţiunilor de fuziune şi 
divizare în care sunt implicate entităţile prevăzute la lit. a); condiţiile, cerinţele şi 

documentaţia privind autorizarea instituţiilor de credit-punte; procedura, documentaţia şi 
condiţiile de notificare a unei achiziţii propuse în situaţia implementării instrnmentului de 
vânzare a afacerii, a instrumentului de rezoluţie a instituţiei de credit-punte şi a instrnmentului 
de recapitalizare. 

La elaborarea regulamentului au fost avute în vedere proiectele standardelor tehnice de 
reglementare şi punere în aplicare a cerinţelor privind infonnaţiile de transmis în vederea 
autorizării instituţiilor de credit, adoptate la nivelu I EBA, care se află în analiză la nivelul 
Comisiei Europene din iulie 2017, Ghidul emis de BCE în materie de autorizare bancară, 
ghidul comun privind evaluarea pmdenţială a achiziţiilor şi majorarea deţinerilor calificate în 
sectorul financiar (JC/GL/2016/01), precum şi recomandările din domeniul reglementării 
prudenţei bancare formulate de misiunea de evaluare a sectorului financiar din România 
realizată în perioada 2017-2018 de Fondul Monetar Internaţiona · -;-aa~a Mondială 
(misiunea FSAP - Financial Sector Assessment Program). <J<t.t":> •., '\ 

,;; .~. ţi 

t ~" . ] 
Obligaţii Îlt ce priveşte acţio11arii semnificativi o ,- . 

"?J,. • 

BNR trebuie să fie infonnată cu privire la identitatea acţionarilor sem ~1 âi instituµilor 
de credit, precum şi a beneficiarilor reali şi cu privire la valoarea deţinerilor calificate ale 
acestora. 

Calitatea acţionarilor semnificativi ai unei instituţii de credit trebuie să corespundă cerinţelor 
asigurării unui management pmdent şi sănătos al instituţiei de credit prevăzute de Legea 
Bancară Română. Persoanele nominalizate în calitate de membri ai organului de conducere 
al instituţiei de credit trebuie să îndeplinească cerinţele de adecvare prevăzute de Legea 
Bancară Română. 

Un acţionar semnificativ trebuie să aibă o bună reputaţie. Evaluarea reputaţiei acţionamlui 
semnificativ are în vedere unnătoarele elemente: (a) integritatea şi (b) competenţa 
profesională. 

Anual, în tennen de 30 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar, instituµile 
de credit, persoane juridice române, vor comunica BNR, prin reţeaua de comunicaµi 
interbancare, o situaţie a tuturor acţionarilor, cuprinzând următoarele infonnaţii : identitatea, 
domiciliul şi cetăţenia, în cazul persoanelor fizice, naţionalitatea şi sediul, în cazul 
persoanelor juridice, număml şi valoarea acţiunilor deţinute, procentul participaţiei la 
capitalul social şi proporţia drepturilor de vot. 

Instituţiile de credit trebuie să transmită BNR, de îndată ce iau cunoştinţă, orice informaµe 
importantă care ar putea afecta negativ calitatea acţionarilor semnificativi. 

Totodată, instituţiile de credit au obligaţia să transmită anual către BNR, în termen de 6 luni 
de la încheierea exerciţiului financiar precedent al acestora, informaţii financiare în legătură 
cu acţionarii care au, direct sau indirect ori în mod concertat, deţineri califica te, astfel: 

• pentm persoanele juridice - situaţiile financiare anuale, individuale şi, după caz, 
consolidate; această obligaţie nu priveşte persoanele juridice aflate sub supravegherea sau 
monitorizarea BNR; 

• pentru persoanele fizice - declaraţia pe venitul global depusă la organele fiscale şi/sau, 

după caz, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte sursa şi veniturile obţinute 
şi volumul şi nan,ra obligaţiilor asumate. 

Obligaţii în ce priveşte persoa,ie/e care tleţi1t fimcţii-cheie 
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Înainte de începerea activităţii, instituţiile de credit trebuie să obţină aprobarea BNR penim 
persoanele care deţin funcţii-cheie. 

Sunt supuse notificării BNR, printre altele, şi modificările în situaţia instituţiilor de credit 
referitoare la schimbarea unei persoane dintr-o funcţie de conducere într-o altă funcţie de 
conducere, în cazul în care schimbarea respectivă nu implică o realocare a responsabilităţilor 
încredinţate care au fost avute în vedere la acordarea aprobării. 

Modificările componenţei organului de conducere trebuie aprobate de BNR inaintc de 
începerea exercitării responsabilităţilor de către persoana desemnată ca membru al organului 
de conducere. Cererea de aprobare trebuie să indice şi motivul înlocuirii persoanelor aprobate 
aflate în funcţie sau al atribuirii de noi responsabilităţi care privesc activităţi care pot expune 
instituţia de credit unor riscuri semnificative şi trebuie însoţită de hotărârea organului 
competent şi de infonnaţiile şi documentele prevăzute în anexa nr. 8 la Regulamentul BNR 
nr. 5/2013. 

Modificările care vizează înlocuirea unei persoane care a fost aprobată într-o funqic-cheic şi 
desemnarea unei alte persoane în locu l acesteia, numirea unei persoane într-o funcţie-cheie 
nou -creată sau alocarea de noi responsabilităţi care privesc activităţi care pot expune instin1ţia 
de credit unor riscuri semnificative trebuie aprobate de BNR înainte de începerea exercitării 
responsabilităţilor/no ilor responsabilităţi de către persoana în cauză. 

11.4. 7. Cerinţe de MREL .,, ;;:'~_vf"r; ;, -
\"f l"-'""' ·-~ ' 

. ~ ' 
In vederea asigurării instrumentelor de salvare şi a altor i ' ,mente de r~zoluţie, toate 
instituţiile trebuie să îndeplinească o cerinţă MREL individua i, in'~l}lăsau exietnă, în funcţie 
de strategia de rezoluţie aplicabilă (MPE sau SPE)_ \ •·p..- ) 

11.4.8. Expuneri mari -<. / 
-?b- -·· - • • r.r::!J:;.,/ 

Potrivit CRR, o expunere mare nu poate depăşi 25% din capitalul eligibil de nivel I al 
instituţiei (sau 150 milioane EUR, oricaredintreacestea este mai ma recu 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 
contrapătţi aflate în legătură. Totodată, expunerile mari reprezintă expunerile unei instin,ţii 
faţă de un singur client sau grup de clienţi aflaţi în legătură, care reprezintă peste 10% din 
capitalul său eligibil de nivel I. 

11.4.9. Cerinţa privind rezervele minime obligatorii (,,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 reze1ve 
reprezintă un instrument important pentru implementarea politicii monetare a BNR, deoarece 
permite băncii centrale să influenţeze volumul fondurilor disponibile pentru ca băncile să 
acorde împrumuturi ş i, 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 
denomina te fie în RON fie în monedă străină din bilanţul instituţiilor de credit (cu excepţia 
pasivelor intetbancaredeţinute de instituţiile de credit din România, a obligaţiilor faţă de BNR 
şi a capitalului propriu) în perioada de observare a rezervelor, înmulţită cu rata re2e1velor 
minime obligatorii aplicabile. 

Ratele cerintelor privind rezervele pot fi diferite în ceea ce priveşte moneda şi scadenţele 
reziduale ale elementelor incluse în baza de calcul a rezervelor (mai scurtă sau mai lungă de 

doi ani). 

11.4.10.Fondul de garantare a depozitelor bancare (,,FGDB") 
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În România, instituţiile de credit care sunt autorizate de BNR să colecteze depozite au 
obligaţia de a partîcipa într-o schemă de garantare a depozitului. Fondul de garantare a 
depozitelor bancare este recunoscut ca o schemă statutară de garantare a depozitelor. Dacă o 
institutie 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 conformitate cu legislaţia privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi 
a finnelor de învestiţii. 

Deşi plafonul de garantare per deponent garantat per instituţie de credit se ridică la 
echivalentul în RON a I 00.000 EUR, a fost stabilită o limită de acoperire temporară mai mare 
pentru mai multe categorii de depozite a le persoanelor fizice. Aceste categorii includ depozite 
rezultate din: 

• tranzacţii imobiliare rezidenţiale; 

, <;,>J?R~Vtf.c, , 

'O"- ' ' 
.'J I. 

~ ' 'I 

• pensionarea, concedierea, invaliditatea sau decesul unui dep ;-_ent; 
~ ,... / 

• încasarea beneficiilor de asigurări sau a despăgubirilor pentrn p ·udiciile provocate în 
urma comiterii unei infracţiuni sau unor erori judiciare. · .,,,._ ·• 

11.4.11.Măsuri adoptate de BNR în contextul inflaţiei, preţurilor la energiei şi războiul din 
Ucraina 

BNR a adoptat un pachet de măsuri pentru a atenua efectele negative ale crizei provocate de 
inflaţie, preţurile la energie şi războiul din Ucraina asupra populaţiei şi companiilor 
româneşti. În considerarea acestu i scenariu, au fost întreprinse: 

• Măsuri de politică monetară: (a) majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul 
de 6,25% pe an, de la 5,50% pe an, începând cu data de 6 octombrie 2022; (b) majorai-ea 
ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare {Lombard) la 7,25% pe an, de la 6,50% pe an 
şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,25%, de la 4,50% pe an, începând 
cu data de 6 octombrie 2022; (c) păstrarea controlului fenn asupra lichidităţii de pe piaţa 
monetară; (d) menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligato1ii 
pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. 
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12. CONTRACTE IMPORTANTE 

Cu excepţia celor descrise mai jos, Emitentul şi Libra Development n . ţ\1-\!vîn.cheiat niciun fel de 
:\.: 1 rG..,. 

contracte importante, altele decât cele încheiate în cursul nonnal ctivităţi i. "-. 

12.1. Finanţări de la terţi i;J \ 
fi ~ 

~ 

12.1.1. Fonduri de garantare a creditelor % ;~. 
V:., . ~ . 

In România, fondurile de garantarea creditelor sunt societăţi pe acţiuni, · ti.mţi-i financîarenebancare 
supuse supravegherii BNR, al căror rol este de a prelua din riscul de ere 1f prin garantarea unui 
procent din valoarea unui credit acordat de o instituţie finanţatoare unui debitor. În acest sens, în cazul 
incapacităţii de plată a ,mui debitor, datoria acestuia va fi plătită de fondurile de garantare a creditelor 
către instituţia finanţatoare în confonnitate cu procentul garantat. 

Aceste fonduri sprijină accesul la finanţare pentm IMM-uri, întreprinderile mici cu capitalizare de 
piaţă medie, întreprinderi mari ş i persoanele fizice în cadntl anumitor programe guvernamentale, 
întreprinzători privaţi, sau diverse ramuri ale economiei (i.e. agricultură), fiind instituţii care sus~n în 
principal antreprenorii cu proiecte viabile, dar care nu deţin suficiente garanţii proprii, necesare 
îndeplinirii condiţiilor de finanţare impuse de instituţiile de credit. 

12.1.1.I. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. 
IFN (FNGCIMM) 

FNGCIMM este recunoscut ca o schemă statutară de garantare a facilităţii de credit acordată 
de către finantator, respectiv Emitentul, în vederea stimulării înfiinţării şi dezvoltăiii 
întreprinderilor mici şi mijlocii (societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane f12ice 
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, societăţi agricole şi 

cooperative agricole care desfăşoară activităţi economice). 

Pentru derularea unei astfel de scheme, Emitentul a semnat mai multe convenţii de garantare 
cu FNGCIMMîn baza cărora cea din unnăcmitescrisori de garantarepentrn Emitentpcnn11 
a prelua riscul neîndeplinirii obligaţiilor ce le revin debitorilor, precum şi, în unele cazuri, 
în vederea garantării sumelor reprezentând dobânzi neonorate la plată . 

Emitentul şi FNGCIMM au încheiat unnătoarele convenţii ce urmează acelaş i cad111 
contractual, cu mici diferenţe aferente aspectelor ce ţin de specificaţiile programului / 
produsului: 

■ Convenţia cad ni plafon de garantare nr. 143/14.07.2011, astfel cum a fost modificată 
şi completată prin 13 (treisprezece) acte adiţionale, având ca obiect garantarea de către 
FNGCIMM, în calitate de fideiusor, în mod expres, irevocabil ş i necondiţionat, a 
obligaţiilor de rambursare a finanţărilor individuale acordate de către Emitent 
beneficiarilor IMM, în limita unui plafon de garantare de maxim 300.000.000 RON, 
valoarea unei garanţii individuale fiind de 1.600.000 RON / 400.000 EUR; 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Convenţia nr. 88/02.10.2008 pentru garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate, 
astfel cum a fost modificată şi completată prin 8 (opt) acte adiţionale, Convenţie la care 
s-a alăturat, în calitate de filială a FNGCIMM, Fondul Local de Garantare Focşani -
Filiala FNGCIMM , având ca obiect garantarea de către FNGC IMM, în calitate de 
fideiusor, în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a 
finanţărilor acordate de Emitent beneficiarilor care îndeplinesc anumite condipi 
prevăzute în cadrul acestei convenţii; 

Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul de susţinere a 
întreprinderilor mici, mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie 
JMM Invest România nr. 16/30.04.2020, astfel cum a fost modificată şi completată p1in 
5 (cinci) acte adiţiona le, având ca obiect garantarea de către statul român prin 
FNGCIMM, în calitate de fideiusor, în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a 
obligaţiilor de rambursare a finanţărilor individuale acordate de către Emitent 
beneficiarilor care întrunesc condiţiile de finanţare ale programului, în limita unui 
plafon de garantare individual de 80% - 90% din I O.OOO.OOO RON pentru creditele de 
investiţii, respectiv 5.000.000 RON pentru creditele/ liniile de credit acordate 
întreprinderilor mijlocii pentru finanţarea capitalului de lucru; 

Convenţia cadm plafon de garantare Produs Optimm nr. 459/20 17, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin 3 (trei) acte adiţionale, având ca obiect garantarea de 
către FNGCIMM, în calitate de fideiusor, în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a 
obligaţiilor de rambursare a finanţărilor individuale acord~ v!t, ~ătre Emitent 
beneficiarilor JMM, în limita plafonului prevăzut în cadrul ~enţiei1cadi:u plafon de 
garantare nr. 143/1 4.07.2011, cu o valoare a unei garanţ' J ndiyiduale de 'maximum 
400.000 RON/echivalentul în valută aferentă unei finant cu o valoare rnaximă de 
500.000 RON/echivalentul în valută. ' \ ;' 

"? 
Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Pro 1,- n,y.LJMM. PROD nr . 
16/20.04.2022, având ca obiect acordarea de garanţii guvernamentale ]MM-urilor, 
inclusiv celor de tip sta1t-up, din zona urbană,pentru: încurajarea producţiei autohtone, 
reconversia de la intermediere la producţie, digitalizarea activităţii, alinierea şi 

îmbunătăţirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătăţirea eficienţei energetice în 
cadrul proceselor de producţie. Limita plafonului de garantare individual este de 80% 
- 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare 
aferente creditului garantat. 

Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul Garant Construct nr . 
16/29.04.2022, având ca obiect acordarea de garanţii guvernamentale IMM-urilor din 
sectorul construcţiilor şi unităţi administrativ-teritoriale pentru asigurarea 
lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor, preponderent pentru firmele implicate în 
proiecte privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei 
verzi şi aliniere la obiectivele de mediu. Limita plafonului de garantare individual este 
de 80 - 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare 
aferente creditului garantat. 

Convenţie de garantare şi plată a granturilor pentru Programul !MM INVEST PLUS şi 
a componentelor acestuia - IMM INVEST ROMAN IA, AGRO IMM INVEST, IMM 
PROD si GARANT CONSTRUCT nr. 13/20.09.2022, având ca obiect acordarea de 
garanţii guvernamentale !MM-urilor şi întreprinderilor mici cu capitalizare pe piaţă 
medie din toate sectoarele de activitate (cu anumite excepţii). Limita plafonului de 
garantare individual este de 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, 
comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. 

Totodată, Emitentul a mai încheiat 2 convenţii cu filiale ale FNGCIMM, respectiv: 

• Convenţia nr. 4 din data de 23 .03.2012 pentru garanţii exprese, irevocabile şi 
necondiţionate încheiată cu FLG Focşani; şi 
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• Convenţia nr. 24/2017 pentrn garanţii exprese, irevocabile şi necondiţionate încheiată 
cu FLG Craiova. 

Luând în considerare că FNGCIMM are drept unic acţionar stanll român, reprezentat prin 
Ministeml Finanţelor Publice, garanţiile aferente convenţiilor menţionate mai sus sunt 
acordate în două moduri, după caz: 

• în numele şi contul statului, FNGCIMM acordând garanţii prin gestionarea, în calitate 
de mandatar, a unei serii de programe guvernamentale; 

• din fonduri proprii, în nume şi cont propriu, funcţionând în condiţii concurenţiale şi 
oferind garanţii financiare în condiţii de piaţă. În acest sens, garantiile acordate 
întreprinzătorilor în nume şi cont propriu nu sunt garanţii de stat. 

Convenţiile sunt încheiate pe o durată nedetenninată şi fiecare dintre ele poate înceta p1in 
denunţare unilaterală, în orice moment, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice. 

Garanţia acordată de FNGCIMM, inclusiv prin filialele sale, este caracterizată în cadiul 
Convenţiilor ca fiind o fideiusiune supusă regu lilor şi condiţiilor din cadrul art. 2280-2320 
din Codul Civil. De asemenea, această garanţie, conform fiecărei convenţii, este: 

• Expresă. FNGCJMM se obligă numai faţă de Emitent, nu şi faţă de beneficiarsauvreun 
alt garant; nici beneficiarul şi nici vreun alt garant nu se poate declara nerăspunzător 
de rambursarea finanţării, invocând plata garanţiei de cătr ?t t-f:Gf]MM; - ~ · ~ ~ 

• Necondiţionată. In cadrul documentaţiei folosite între FN IMM şi Emitent nu există 
nicio clauză asupra căreia Emitentul nu deţine controlul ,respectiv nicio clauză care ar 
putea scuti FNGCIMM de obligaţia de a plăti garanţia, 1 ~ - a~ul în care bcneficiaml nu 
rambursează Băncii la tennen finanţarea garantată; ~?/. 

• Irevocabilă. Nicio altă clauză cu excepţia celei referitoare • ,.fis~cintele neplăţii la 
scadenţă a comisionului de garantare nu pennite FNGCIMM să anuleze unilateral 
garanţia sau să crească cosn1l efectiv al acesteia pentm garanţiile deja emise; 

• Parţială, respectiv de până la 90%, şi cu valoare determinată. Emitentul trebuie să se 
asigure că, la momentul acordării, finanţarea este acoperită cu garanţii, potrivit 
cerinţelor prevăzute în normele sale de creditare, dar nu mai puţin de I 00% (în acest 
procent este inclusă şi garanţia FNGCIMM); 

• Inn1itu personae. Garanţia este acordată în considerarea calităţilor Băncii, dreptul la 
plata garanţiei încetând dacă Emitentul o cesionează unui terţ. O astfel de garanţie va 
fi exclusă din plafon şi din portofoliul de referinţă. 

În ceea ce priveşte procentul de garantarea unei garanţii individuale, acesta diferă în funcţie 
de programul la care apelează beneficiarul, ajungând în anumite cazuri până la 90% în cazul 
unui credit/ unei linii de credit pentru activitatea curentă sau 90% în cazul unui credit de 
investiţii. Aceste procente de garantare sunt calculate din valoarea creditelor aprobate de 
Emitent. În confonnitate cu cele prevăzute în cadrul convenţiilor, procentele de garantare 
se stabilesc anual prin politica de risc a FNGCIMM şi se notifică Băncii cu cel puţin 30 zile 
lucrătoare înainte de data la care acestea intră în vigoare şi se aplică numai garanţiilor pe 
care FNGCIMM le acordă / prelungeşte / majorează după această dată . 

Pentru remunerarea costurilor generate de gestionarea garanţiilor, Emitenn1l trebuie să se 
asigure că în vederea garanţiei, beneficiarul va plăti un comision de garantare ce este 
calculat în confonnitate cu o fom1ulă reglementată in cadrul fiecărei Convenţii. Această 
formulă diferă în funcţie de perioada anului ce unneazăa fi acoperită de garanţie , respectiv 
pentru finanţările cu scadenţă mai mare de 12 luni calendaristice, sunt luate în considerare 
fonnu lele pentru (a) intervalul cuprins între data acordării şi 3 1 decembrie a anului respectiv 
(primul an de garantare), (b) pentru anii întregi de garantare şi (c) pentru ultima frac~une 
de an de garantare. Dacă data plăţii comisionului este depăşită, Emitenn1l datorează 
FNGCIMM penalită!i de întârziere de O, 1 % pe zi, calculate la suma datorată sau, în unele 
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cazuri (i.e. garanţii pe termen scurt), neplata la tennen poate duce la rezilierea de drept a 
respectivei garanţii. 

FNGCIMM işi păstrează dreptul unilateral de a modifica anual procentele comisioanelor de 
garantare, noile comisioane fiind notificate Băncii cu cel puţin 1 O zile lucrătoare înainte de 
data la care acestea intră în vigoare şi se aplică numai garanţiilor pe care FNGCIMM le 
acordă/p1elungeşte după această dată. Într-o asemenea situaţie şi nu numai, Emitentul are 
dreptul de a renunţa la garanţie înainte de expirarea acesteia, fiind reţinut comisionul de 
garantare aferent perioadei garantate cuprinse între data acordării garanţiei şi data 
înregistrării la FNGCIMM a comunicării Băncii cu privire la renunţarea la garanţie. 

În vederea obţinerii acestor garanţii, Emitentul trebuie să depună toate documentele ce 
trebuie să însoţească cererea de plată, precum şi să se asigure că este la zi cu plata 
comisionulu i de garantare datorat pe perioada de la expirarea valabilităţii garanţiei şi până 
la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată. in caz contrar, FNGCIMM este în drept 
să invoce excepţia de neexecutare a propriei obligaţii şi să suspende efectuarea plă~i 
garanţiei până la îndeplinirea de către Emitenta obligaţiilorcare îi incumbă, dar nu mai mult 
de 60 zile calendaristice de la care FNGCIMM a solicitat îndeplinirea acestor obliga~i. 
Ulterior acestei date, garanţia va fi reziliată. 

Prin plata garanţiei, FNGCIMM se subrogă de drept în drepturile Băncii împotriva 
beneficiarului pe care le dobândeşte în limitele plăţii efectuate. Acest aspect nu va afecta în 
niciun fel drepturile Băncii de a executa garanţiile constituite de debitor în favoarea sa. 
Emitent poate cesiona creanţa sa numai cu acordul F ~ · I·î-fM; (e.xceptând creanţele 
aferenteprogramelornoi, unde există interdicţia de cesio f e decătre Emitent), în condiţiile 
respectării principiului împărţirii proporţionale a risc ~1i de credit între FNGCIMM şi 
Emitent. % ~ 

,:, ,-· 
Totodată, Emitentul are obligaţia să introducă în con° aptul de, f~nanţare încheiat cu 
beneficiarul, precum şi în contractele de garanţie accesorii, c · ,..,...e xprese privind calitatea 
FNGCJMM de subrogat legal în drepturile Băncii şi principiul împărţirii proporţionale a 
riscului de credit între FNGCIMM şi Emitent. 

12.1.1.2. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. (FGCR) 

FGCR reprezintă primul fond de garantare din România dedicat agriculturii, cu capital 
majoritar privat, compus din participarea a 3 bănci comerciale cu cote egale, respectiv BRD 
Groupe Societe Generale, Banca Comercială Română şi Raiffeisen Bank precum şi Statul 
Român prin Ministernl Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

FGCR are ca obiect de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de 
garanţii, inclusiv pe seama fondurilor publice puse la dispoziţie în principal de Ministeml 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în scopul realizării producţiei agricole şi piscicole de 
către fermieri şi procesatorii de produse agricole, a investiţiilor în agricultură, acvacultură, 
precum şi implementarea proiectelor cofinanţate din Programul Naţional de Dezvoltare 
Rurală (PNDR) şi Programul Operaţional pentrn Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM). 

FGCR este recunoscut ca o schemă de garantare a facilităţii de credit acordată de către 
finanţator, respectiv Emitentul, în vederea {a) stimulării achiziţiei de terenuri cu destinaţie 
agricolă de către fennieri, (b) finanţării producţiei agricole (inclusiv credite APIA), 
producţiei piscicole sau a investiţiilor în domeniul agricol şi cel al acvaculturii, altele decât 
cele finanţate din PNDR 2014-2020 şi POPAM 2014-2020, precum şi (c) finanţării 
proiectelor de investiţii sprijinite prin PNDR 2014-2020, respectiv POPAM 2014-2020 
adresate beneficiarilor privaţi ai acestor programe. 

Emitentul şi FGCR au încheiat următoarele convenţii ce unnează acelaşi cadru contracn1al 
cu mici diferenţe aferente aspectelor ce ţin de specificaţiile programului / produsului: 

• Convenţia de lucru nr. 1480 1/22.l 0.2013, astfel cum a fost modificată şi completată 
prin 9 (nouă} acte adiţionale, având ca obiect garantarea de către FGCR, în calitate de 
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• 

fideiusor, în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a 
finanţărilor individuale acordate de către Emitent beneficiarilor; suma maximă cail'! 
poate fi garantată de către FGCR pentm fiecare solicitare individuală de garantare a 
Băncii nu va depăşi 2.500.000 EUR; 

Convenţia de lucru nr. 6833/22.09.2017,astfel cuma fost modificată şi completată p1in 
5 (cinci) acte adiţionale, având ca obiect garantarea de către FGCR, în calitate de 
fideiusor, în mod expres, irevocabil şi necondiţionat, a obligaţiilor de rambursare a 
finanţărilor individuale acordate de către Emitent beneficiarilor; suma maximă care 
poate fi garantată de către FGCR pentm fiecare solicitare individuală de garantare a 
Băncii nu va depăşi 2.400.000 EUR. 

Suma garantată de FGCR reprezintă maximum 80% din valoarea creditului aprobat de către 
Emitent, diferenţa necesară de garanţii, până la acoperirea creditu lui şi a dobânzii aferente 
fiind asigurată de către beneficiar sau de către terţi garanţi. Ca excepţie de la acest procent, 
beneficiarii publici ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală pot fi garanta~ 
de FGCR în procent de I 00% din valoarea finanţării, iar valoarea maximă a garanţiei poate 
fi egală cu valoarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile prevăzute în bugetul indicativ al 
proiectului. 

Pentru remunerarea costurilor generate de gestionarea garanţiilor, Emitentul trebuie să 
plătească un comision de garantare ce este calculat în conformitate cu o fonnulă 

reglementată în cadrul fiecărei Convenţii. Această formulă diferă în funcţie de perioada 
anului ce unnează a fi acoperită de garanţie, respectiv pentm finanţările cu scadenţă mai 
mare de 12 luni calendaristice, sunt luate în considerare fonnulele pentru (a) intervalul 
cuprins între data acordării şi 31 decembrie a anului respectiv (primul an de garantare), (b) 
pentm anii întregi de garantare şi ( c) pentru ultima frae{iune de an de garantare. Comisionul 
trebuie plătit în te1men de maximum 30 de zile calendari tiee~J,Ur-.data comunicării 
aprobării garanţiei, respectiv, după caz, până la 1 aprilie a a v t; mmător, ~ toată perioada 
de creditare. După această dată Emitentul datorează FGCR nalităţi de întârziere de 0,01% 
pe zi, calculate la suma datorată. S · 

\'· 
În vederea obţinerii acestor garanţii, Emitentul trebuie să epună toate documentele ce 
trebuie să însoţească cererea de plată, precum şi să se asi -"'că este la zi cu plata 
comisionului. În caz contrar, FGCR este în drept să invoce excepţia de neexecutare a 
propriei obligaţii şi să suspende efectuarea plăţii garanţiei până la îndeplinirea de căile 
Emitent a obligaţiilor care îi incumbă, dar nu mai mult de 90 zile calendaristice de la care 
FGCR a solicitat îndeplinirea acestor obligaţii. Ulterior acestei date, garanţia va fi reziliată. 

Prin plata garanţiei, FGCR se subrogă de drept în drepturile Emitentului împotriva 
beneficiamlui, pe care le dobândeşte în limitele plăţii efectuate. Acest aspect nu va afecta 
în niciun fel drepturile Băncii de a executa garanţiile constituite de debitor în favoarea sa. 
Emitentul poate cesiona creanţa sa numai cu acordul FGCR, în condiţiile respectă1ii 
principiului împărţirii proporţionale a riscului de credit între FGCR şi Emitent. 

Confonn convenţiilor, FGCR nu va plăti valoarea / soldul garanţiei emise dacă: 

• Emitennll nu a constituit toate garanţiile prevăzute în contractele de credit şi actele 
adiţionale la acestea; 

• Emitcnn1l nu a încheiat şi nu a menţinut un contract de fideiusiune cu cel putin una 
dintre persoanele fizice având calitate de acţionar/ asociat / administrator/ reprezentant 
legal al beneficiarului; 

• Se constată după primirea cererii de plată a garanţiei trimise de Emitent către FGCR că 
valoarea tunJror garanţiilor nu acoperă valoarea / soldul credintlui şi dobânda aferentă; 
la stabilirea gradului de acoperire a creditului şi dobânzii aferente nu vor fi luate în 
considerare valorile aferente ipotecii mobiliare pe conn,I curent, biletului la ordin, 
cesiunii încasărilor din poliţele de asigurare, contractelor de fideiusiune, contractelor 
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de cesiunii de creanţă (inclusiv contracte comerciale), cu excepţia cesiunii încasărilor 
din subvenţiile APIA şi AFIR / AMPOP / ANPA; 

• Nu a fost înscrisă / notată în Cartea Funciară interdicţia de vânzare în cazul garanţiilor 
acordate pentru achiziţia de terenuri cu destinaţie agricolă; 

• Din contractele de garanţii şi actele adiţionale la acestea nu rezultă calitatea de 
cocreditor al FGCR, proporţional cu procentul de garantare; 

• Emitentul a cesionat creanţa garantată către alte entităţi până la transmiterea cere1ii de 
plată a garanţiei de Emitent către FGCR sau pe parcursul analizei acesteia; 

• Emitentul a diminuat I majorat scadenţa creditului şi o eventuală cerere de plată nu a 
fost transmisă către FGCR în tennen; 

• Emitentul nu a respectat obligaţia de a solicita acordul Fondului privind modificarea 
destinaţiei prevăzute în contractul de credit, destinaţie ce nu mai respectă destinaţiile 
prevăzute în cadrul convenţiilor; 

• Emitentul nu a respectat obligaţia de a solicita acordul FGCR privind modificarea 
monedei creditului. 

Totodată, Emitentul a încheiat în anul 2022 cu FGCR, um1ătoarele convenţii: 

• Convenţia din data de I 7.03.2022 de garantare şi plată a granturilor pentm 
Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mi· "Sii:ia-.întreprindcrilor mici 
cu capitalizare de piaţă medie - AGRO IMM IN , · , valâbilă până la data de 
30.06.2022, urmând să producăefectejuridicepână r'1lata rambursării ultimului credit 
garantat prin AGRO IMM INVEST. Convenţia a a ,;it ca obiect acordarea de garanpi 
pentm următoarele categorii de credite: % ;'· / 

.,..-? • , 

• Unul sau mai multe credite pentru realizarea de inv 1,, ·tii-~i~aÎ:l'Î.mul sau mai multe 
credite/ linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministeml 
Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv 
dobânzile, comisioanele şi spezele aferente creditului garantat. Pentru creditele de 
investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 RON, iar pentru 
creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a 
finanţării este de 5.000.000 RON; 

• Unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, 
garantate de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 90% 
din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente 
creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea 
maximă a finanţărilor este de 500.000 RON pentru microîntreprinderi, respectiv de 
I .OOO.OOO RON pentru întreprinderile mici. 

• Convenţia tripartită (încheiată între Emitent, FGCR şi Agenţia de Plăţi şi lnterven?e 
pentru Agricultură - APIA) din data de 15.03.2022 privind finanţarea capitalului de 
lucru pentrn desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii schemelor de sprijin 
implementate de APIA, Campania 2022, valabilă până la data de 30.06.2022, unnând 
să producă efecte juridice până la data rambursării ultimului credit garantat prin schema 
de sprijin implementată de APIA, Campania 2022. Convenţia a avut ca obiect 
facilitarea accesului la finanţare al beneficiarilor schemelor de sprijin implementate de 
APIA pentru desfăşurarea activi tă ţîlor cu ren te. Valoarea finanţării va fi de până la 90% 
din suma cuvenită beneficiarilor pentru schemele de sprijin implementate de APIA. 

• Convenţia din data de 28.09.2022 de garantare şi plată a granturilor pentru Programul 
IMM INVEST PLUS şi componentei acestuia - AGRO IMM INVEST. Convenţia are 
ca obiect acordarea de garanţii pentru unnătoarelc categorii de credite acordate în 
anumite condiţii: 
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• Unul sau mai multe credite / linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucm, 
garantate de stat, prin Ministeml Finanţelor Publice, reprezentat de FGCR, cu o 
valoare maximă a fiecărei finanţări acordate de 5.000.000 RON; 

• Unul sau mai multe credite pentm realizarea de investiţii, garantate de către staţ 
prin Ministeml Finanţelor Publice, reprezentat de FGCR, cu o valoare maximă a 
cumulată a finanţărilor acordate de l O.OOO.OOO RON, respectiv de 5.000.000 RON 
pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii. 

• Convenţia din data de 28.09.2022 de garantare şi plată a granturilor pentru Componenta 
Rural Invest. Convenţia are ca obiect acordarea de garanţii pentru unul sau mai multe 
credite pentm realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit 
pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, 
reprezentat de FGCR, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv 
dobânzile, comisioanele şi spezele aferente creditului garantat. Pentru creditele de 
inve~tiţii, _v~_loarea ma_ximă a f_inanţării este_ de l ~~~~ON, iar ~cnnu 
cred1tele/hn11le de credit pentru fmanţarea cap1talul~,;de lucru valoarea maxună a 
finantării este de 5.000.000 RON. !: ,)) 

12.1.1.3. Fondul R~mân de Contragarantare S.A. (FRC) \ ~ ~/-, 
o r 

Obiectul principal de activitate al FRC îl constituie contrag ><- ntarea gar~riţiilor acordate de 
fondurile de garantare pentru împrumuturi şi alte instrumente . • ihanţare obţinute de JMM
uri de la instituţii de credit. Antreprenorii români pot solicita finanţatorilor, institupi de 
credit sau instituţii financiare nebancare, acordarea unui credit contragarantat de FRC. 

Obiectul secundar de activitate al FRC îl constituie garantarea în numele şi contul statului a 
creditelor acordate în cadrul unor programe guvernamentale. În luna martie 2022 a fost 
aprobată finanţarea unor programe de garantare pentru susţinerea inovaţiilor şi exportmilor, 
precum şi pentru investiţii generatoare de creştere economică. Min isteml Finanţelor Publice 
mandatează FRC să faciliteze accesu I la finanţare prin acordarea de garanţii şi granturi, în 
calitate de agent al său, beneficiarilor eligibili în cadml următoarelor programe: GARANT 
CONSTRUCT şi INNOVATION. 

Emitentul şi FRC au încheiat următoarele convenţii ce urmează acelaşi cadru contractual cu 
mici diferenţe aferente aspectelor ce ţin de specificaţiile programului / produsului: 

• Convenţia nr. 11 din data de 30.05.2022 de garantare şi plată a granturilor pennu 
Programul GARANT CONSTRUCT. 

• Convenţia nr. 14 din data de 13.10.2022 de garantare şi plată a granturilor pentlu 
Programul IMM INVEST PLUS Componenta GARANT CONSTRUCT. 

Obiectivul Programelor constă în acordarea de garanţii de stat IMM-urilorşi întreprinde1ilor 
mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor şi unităţilor administrativ
teritoriale, pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea preponderent pentru beneficimii 
implicaţi în proiecte privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul 
energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu implementate în două subprograme / 
subcomponente: 

• Subprogramul / Subcomponenta de susţinere a proiectelor de investi~i 
pentru IMM-urile şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din 
sectorul constmcţiilor; 

• Subprogramul / Subcomponenta de susţinere a proiectelor de investipi de 
scară mică pentru unităţile administrativ-teritoriale, care presupun finanţarea 
unor activităţi din sectorul construcţiilor. 

FRC acordă garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv 
dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat pentru unul sau mai 
multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/l inii de credit 
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pentru finanţarea capitalului de lucm. Pentm credite le/liniile de credit pentm finanţarea 
capitalului de lucru, valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate 
depăşi 5 .OOO.OOO RON, iarpentm creditele de investitii valoarea maximă a fiecărei finantări 
acordate unui beneficiar nu poate depăşi 1 O.OOO.OOO RON. · 

Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul 
programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO JMM 
INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST sau alte ajutoare 
acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei 
privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19, nu 
pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în 
care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare. 

12.1.1.4. Banca de Export-Import a României EximBank S.A. (EximBank) 

Emitentul şi EximBank pot încheia convenţii de garanţii tripattite (împreună cu beneficianil 
creditului oferit de Emitent) în baza prevederilor legale aplicabile, respectiv: 

• Hotărâre" Guver,mlui nr. 557/2021 pentru aprobare" Normei "G"mnţii Exi111Bm1k 
Îlt numele şi Îlt contul statului" (Nl-GAR-10-Vl/0) 

Norma "Garanţii EximBank în numele şi în contul statului" instituie o schemă de 
garantare destinată să asigure dezvoltarea infrastmctutif,id'i!'i.Joltarea utilităţilor de 
interes public, dezvoltarea regională, susţinerea act~iÎăţii de cercetare-dezvoltare, 
protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi fon J ea personalului1 susţinerea şi 
dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, pre lm" ~şi susţinerea tranzacţiilor 
internaţionale. o.-: ' · . 

/)t,, . 

În baza prezentei scheme, EximBank garantează, în n • • e ' şi în contul statului, 
creditele ce urmează a fi acordate pentm realizarea investiţiilor sau pentru susţinerea 
activităţii curente. Scrisoarea de garanţie emisă de EximBank, în numele şi contul 
statului, este irevocabilă, necondiţionată, directă şi expresă. 

Procentu I garantat poate avea valori de până la 80%, garanţia fiind acordată numai în 
completarea garanţiilor constituite de client la creditul acordat de Emitent, în calitate 
de beneficiar al garanţiei. 

Prin convenţiile de garantare şi convenţiile de împărţire a riscurilor, clientul, beneficiar 
al creditului, şi Emitent îşi asumă obligaţia de a constitui garanţiile la credit şi în 
favoarea EximBank în calitate de cocreditor, cu rang egal, proporţional cu procentul 
garantat. 

• Hotărârea Guvernului nr. 531/2022 pentru aprob"rea Normei„ Gtmmţii EximBank 
În ctulrul schemei de ajutor tle Stllt COVID-19" (NI-GAR-14-IV/0) 

Nonna „Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19" instituie o 
schemă de garantare cu componentă de ajutor de stat, care are ca obiectiv deblocarea 
accesului la finanţare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidităp 
generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuităţii în desfăşurarea 
activităţii acestora. 

Ex im Ban k acordă beneficiarilor, în nu mele şi în con tul sta tu lui, ajutor de stat sub fonnă 
de garanţii, care acoperă în proporţie de maximum 90% creditele acordate de Emitent 
pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente. 

• Hotărârea Guvernului nr. 55812021 pentru aprobllrell Normei „Co11tragara11(ii 
EximBank Îll numele şi în contul statului" (Nl-GAR-11-IV/0) prelungită pri11 
Hotărâre" 11r. 531/10.12.2021 pri11 cal'e "fost llprobată Norma 3.13 „G{lranţii 
EximBank în cadrul schemei de lljutor ,le stllt COVID-19" (Nl-GAR-14-/V/0) 

EximBank contragarantează, în numele şi pe contul statului scrisorile de garan~e 
bancară ce urmează a fi emise de către Emitent pentru tranzacţii destinate să asigure 
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dezvoltarea infrastrucn1rii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea 
regional, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, 
ocuparea şi fonnarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale. 

12.1.1.5. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 

Emitenn1I, în calitate de împrumutat, şi BERD, în calitate de împmmutător, au încheiat un 
contract de credit în valoare de 15.000.000 EUR, în data de 1 O ianuarie 2018, astfel cum 
a fost ulterior modificat în data de 15 noiembrie 2018 şi 28 noiembrie 2019, în scopul de 
a acorda finanţare întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi profesioniştilor care 
activează în anumite sectoare de activitate vizate, Emitentul fiind obligat să se asigure că 
cel puţin 52% din sumele împrumutate în temeiul acestui co , .o~•fi utilizate pent111 a 
finanţa proiecte aflate în afara Municipiului Bucureşti. t::J!v"" ,,:---\ 

12.1. 1.6. Fondul European de Investiţii (FEi) ,>) 
Emitentul a încheiat unnătoarelc contracte cu FET: v: / 

-?~ · / 
• un contract de credit încheiat de către Emitent, în calita rl~.:Îm_pi.ufnutat, cu FEi, în 

calitate de împrumutător, în data de22 octombrie 2018, astfel cum a fost modificat p1in 
acte adiţionale pentru o sumă de peste I .OOO.OOO EUR cu posibilitate de majorare într
un plafon de 7.000.000 EUR, pentru a asigura finanţare fermierilor în cadrul 
programului pentru dezvoltare mrală în România, astfel cum acest program a fost 
aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3508 din 26 mai 2015, modificată ulterior; 

• un contract de credit, încheiat de către Emitent, în calitate de împrumutat, cu FEi, în 
calitate de împrumutător, în data de 23 martie 2017, astfel cum a fost modificat în data 
de 11 septembrie 2019, pentru o sumă de 5 .OOO.OOO EUR, pentrn a asigura finanţare 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare medie care au 
dificultăţi în a accesa surse de finanţare tradiţionale; 

• un contract de garanţie, încheiat de către Emitent, în calitate de intennediar, şi FEi, în 
calitate de garant, în data de 13 decembrie 2016, astfel cum a fost modificat ulte1ior la 
data de 22 august 2019 şi 22 februarie 2020 şi modificat şi reafinnat (în engleză, 
amended and restated) la data de 5 noiembrie 2020, prin intermediul căruia FEI a 
acordat Emitentului o garanţie pentm o sumă maximă de 31.500.000 RON, în cadml 
programului de facilităţi de garantare a sectorului cultural şi a activităţilor creative al 
FEi (CCS), care are în vedere micro-întreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii 
care activează în sectoarele creativ şi cultural şi care, cel mai adesea, întâmpină 
dificultăţi în a accesa finanţări cu costuri de finanţare accesibile; 

• un contract de garanţie, încheiat de către Emitent, în calitate de intem1ediar, şi FE[, în 
calitate de garant, în data de4 aprilie 2016, astfel cum a fost modificat ulte1ior la data 
de 21 decembrie 2018, prin intennediul căruia FEi a acordat Emitentului o garan~e 
pentru o sumă maximă de 5.625.000 RON (Guarantee Cap Amount), în cadml 
Programului european pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială (EaSI). EaSI 
este un instrument de garantare stabilit la nivelul Uniunii Europene, menit să 
promoveze crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă de calitate şi durabile, 
să garanteze o protecţie socială adecvată şi decentă, să lupte împotriva excluziunii 
sociale şi sărăciei şi să îmbunătăţească condiţiile de muncă~ 

• un contract de garanţie, încheiat de către Emitent, în calitate de intennediar, şi FEI, în 
calitate de garant, în data de 26 iulie 2017, astfel cum a fost modificat şi reafirmat (în 
engleză, amended and restated) la data de 2 septembrie 2019, prin intermediul căniia 
FEI a acordat Emitentului o garanţie pentru portofoliul în RON cu o valoare maximă 
de 372.452.916 RON (echivalentul sumei de 75.702.000 EUR), în cadrnl Iniţiativei 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii; 
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• 

■ 

un contract de garanţie, încheiat de către Emitent, în calitate de intermediar, şi FEi, în 
calitate de garant, în data de 26 iulie 2017, astfel cum a fost modificat şi reafirmat (în 
engleză, amended and restated) la data de 2 septembrie 2019, prin intermediul că11.1ia 
FEi a acordat Emitentului o garanţie pentru portofoliul în EUR cu o valoare maximă 
de 5.000.000 EUR, în cadrul Iniţiativei pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii; 

un contract de garanţie, încheiat de către Emitent, în calitate de intermediar, şi FEI, în 
calitate de garant, în data de 18 ianuarie 2019, astfel cum a fost modificat şi reafinnat 
(în engleză, amendedand restated) la data de 31 iulie 2020, prin intennediul căruia FEi 
a acordat Emitentului o garanţie pentru o sumă maximă de 130.000.000 RON,în cadml 
Programului european pentru IMM-uri (COSME), pentru a asigura finanţare 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi care au dificultăţi în a accesa surse de finanţare fie 
din cauza faptului că prezintă un risc de credit ridicat sau nu au suficiente garanţii; 

12.1.1.7. Fondul european pentru Europa de Sud-Est (EFSE) 

Emitentul, în calitate de împrumutat, şi EFSE, în calitate de împrumutător, au încheiat un 
contract de credit în valoare de 8 .OOO.OOO EUR, în data de 18 august 2022, în scopul de a 
acorda finanţare întreprinderilor mici şi mijlocii (pentm capitaLdţ lucm şi învestiţii) care 
activează în anumite sectoare de activitate vizate, Emiten iiiftfi5bh~ t să se asigure că 
valoarea unei finantări nu va depăsi 250.000 EUR. _,J„ 

' ' ~ 

12.1.2. Contracte de finanţare intra-grup ~ , 

Emitentul este în prezent parte la: (a) I (un) contract de finanţare, \ .. calitate de împrumutat şi (b) 3 
(trei) contracte de finanţare, în calitate de creditor. · 

12.1.2.1. Finanţări Încheiate de Emitent în calitate de împrumutat 

Emitentul, având calitatea de împrumutat, a încheiat I (un) contract de finanţare cu 
Broadhurst lnvestments Limited în valoare de 60.000.000 USD. Această facilitate a fost 
încheiată în um1a recomandărilor privind cerinţele de adecvare a capitalului primite din 
partea BNR. În acest sens, a fost necesar ca Emitentul să încheie un astfel de contract cu 
unul dintre acţionarii săi, respectiv Broadhurst Investments Limited. Durata contractului s
a prelungit până la I 0.11.2022, în baza unui act adiţional încheiat în data de 15.10.2019. 

Scopul facilităţii este unul expres prevăzut în cadrul contractului, respectiv acela de a ofe1i 
Băncii posibilitatea să îşi acopere nevoile temporare de lichiditate ce pot apărea în mrna 
unor circumstante de criză a lichidităţii. Astfel, Emitentul nu poate folosi respectiva 
facilitate pentru a finanţa împrumuturi comerciale sau alte plasamente în desfăşurarea 
activităţii sale zilnice. 

12.1.2.2. Finanţări încheiate de către Emitent în calitate de creditor (contracte de credit şi 
contracte accesorii de garanţie) 

Emitentul, având calitatea de creditor, a încheiat 3 (trei) contracte de finanţare cu Libra 
Development, având calitatea de împrumutat, în valoare totală de 100.000.000 RON, după 
cum urmează: 

• Contractul de credit nr.83012 încheiat în data de 23.04.2021 privind acordarea unei 
facilităţi de credit în sumă de 30.000.000RON pentru o perioadă de 84(optzecişipalnt) 
luni; 

• Contractul de credit nr. 83036 încheiat în data de 23.04.2021 privind acordarea unei 
facilităţi de credit în sumă de 60.000.000 RON pentru o perioadă de 84 ( optzeci şipatnt) 
luni; şi 

• Contractul de credit nr. 83039 încheiat în data de 23.04.2021 privind acordarea unei 
facilităţi de credit în sumă de 1 O.OOO.OOO RON pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) 
luni. 

Scopul finanţării prevăzut în cadru I acestor contracte este de a sprijini activitatea curentă a 
împrumutatului privind acordarea de credit clienţilor săi. 
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Împrumutatul garantează credin,l, dobânzile, comisioanele şi celelalte cosniri aferente 
creditului cu: 

• 

• 

Ipotecă mobiliară asupra universalităţii de creanţe compusă din creanţele rezultate din 
portofoliul de credite acordate de împrumutat clienţilor săi; prin această garanţie este 
acoperit în procent de 1 I 0% atât creditul acordat prin contractul de credit nr. 83012, 
cât şi creditul acordat prin contractul de credit nr. 83036; şi 

Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise pe numele împrumutatului la 
toate unităţile Băncii, precum şi asupra sumelor prezente şi viitoare aflate în aceste 
conturi, pentru care s-a încheiat contractul de ipotecă mobiliară nr.83013/23.04.2021; 
prin această garanţie sunt acoperite în procent de I I 0% toate cele 3 (trei) conh·acte de 
credit menţionate mai sus. 

În cazul în care orîcare dintre cele 3 (trei) credite este decl1~~~ent anticipat sau nu este 
achitat la scadenţa sa finală, Emitenn1I poate declara s EÎente ani1c.ipat şi celălalte două 
facilităţi de credit, putândexecutasilitgaranţiile credite ,,Jr, separat sau î~preună, dupâcum 
interesele Emitentului o cer. ~ • j 

~ r 

În cazul în care orice altă obligaţie a împrumutatului 
0
&,{ a' oricăreia1dintre societăţile / 

entităţile din grupul de persoane din care face parte şi împ ~rarul; fată de terţi sau faţă de 
Emitent, nu este plătită / executată la scadenţă, sau devine plătibilă / executabilă înainte de 
scadenţă, Emitentul arc drepn1l să refuze utilizarea parţială sau integrală a creditului, să 
execute silit garanţiile ori să denunţe unilateral contractele de credit, să declare exigibile 
toate datoriile împn11nutatu lui şi să aplice imediat compensarea automată a soldurilor active 
din conturile împrumutatului cu soldurile pasive din conturile împrumutatu lui deschise la 
Emitent, după caz. 

Totodată, sumele rambursate de împrumutat vor fi utilizate de Emitent pentru diminuarea 
debitelor aferente, fără să mai poată fi reutilizate de împrwnutat. Sumele rambuisate nu duc 
la reînnoirea sumei disponibile. 

Împ1umutatul poate folosi temporar alte resurse pentm a acorda utilizări de credit clienţilor 
săi, urmând să înlocuiască aceste resurse cu utilizări din creditul acordat de Emitent 
Emitentul va finanţa in propo11ie de l 00% creditele pe care împmmutatul le acordă clien~lor 
săi. Pentru fiecare client finanţat în baza respectivelor contracte de credit, împrumutatul i5î 
va deschide un cont la Emitent, cont prin care se va rambursa creditul acordat. 

12.1.2.3. Cesiuni încheiate de către Emitent în calitate de creditor cedent/cedent 

Emitenml, având calitatea de creditor cedenVcedent, a încheiat 6 (şase) contracte de cesiune 
a contractelor de credit ce u1mează acelaşi cadru contractual, precum şi I (un ) contract de 
cesiune de creanţe cu Libra Development, având calitatea de creditor cesionar, respectiv 
cesionar. Preţul total al acestor cesiuni se ridică la aproximativ 58.000.000 RON. 

Emitentul cesionează către creditorul cesionar, necondiţionat şi irevocabil, toate dreptu1ile, 
riscurile şi obligaţiile care rezultă din contractul de credit cesionat, şi, ca efect al cesionăJii, 
transmite toate drepturile şi obligaţiile din contractele de garanţie, accesorii ale contractului 
de credit, respectiv, după caz, ipoteci imobiliare {dreptul de ipotecă de rang I), fideiusiuni, 
ipoteci mobiliare, inclusiv ipoteci mobiliare pe universalitate de creanţe. 

12.2. Emisiuni anterioare de obligaţiuni 

Emitentul a emis un număr de 8.593 de obligaţiuni subordonate, nominative, dematerializate, 
negarantate şi neconvertibile, denomina te în EUR, cu o scadenţă finală de I O ani de la data emisiunii, 
respectiv 26 martie 2020 - data scadenţei fiind 26 martie 2030. Fiecare obligaţiune are o valoare 
nominală de 500 EUR, iar valoarea totală a acestora este de 4.296.500 EUR Rata anuală a cuponului 
este fixă şi în valoare de 5% - cuponul fiind plătibil semestrial. Emisiunea este admisă la 
tranzacţionare în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare (SMT) operat de BVB, cu simbolul 
LIBRA30E. 
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În anul 2021, Emitentul a plasat cu succes o emisiune de 400 obligaţiuni nominative, dematerializate, 
negarantate şi neconvertibile, senioare eligibile MREL, cu o valoare nominală unitară de 100.000 
EUR şi o valoare totală de 40 milioane de EUR cu o scadenţă pe 7 ani şi o dobândă de 4,25% pe an, 
având data de emisiune 28.09.2021 şi data de scadenţă 28.09.2028. Obligaţiunile au fost emise şi 
plasate printr-o ofertă derulată în România adresată exclusiv investitorilor calificaţi, precum şi 
persoanelor fizice sau juridice, altele decât investitorii calificaţi, fiind realizat în baza unor excepţii 
de la obligaţia de a publica un prospect, prevăzute în articolul I alin. (4) lit. a) sic) din Regulamentul 
privind Prospectul. Emisiunea este admisă la tranzacţionare în cadrul pieţei , . f#n'i~ administrate 
de BVB, cu simbolul LIBRA28E. ,,<, 

:! 
;5 _.. 

13. DOCUMENTELE DISPONIBILE 
2. 
<?-: , • 

-?[>. 
Documente disponibile pentru consultare 

ţ",-..,1 1 

Actul Constitutiv al Emitentului, Hotărârea Adunării General Extraordinare a Acţionarilor 

Emitentului nr. 1/02.09.2021, deciziile Consiliului de Administraţie al Emitentului din data de 
l 0.05.2022, din data de 28.06.2022 şi din data de 23.08.2022, Decizia Directorului General nr. 2 din 
data de 26.07.2022, precum şi Situaţiile Financiare Individuale şi Separate ale Emitentului (pentru 
exerciţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2020 şi la data de 31 decembrie 2021, 
împreună cu raportul auditorului independent, precum şi situaţiile financiare interimare de Ia data de 
30.06.2021 şi 30.06.2022), sunt disponibile pe pagina web a Emitentului, Ia adresa 
https://www.librabank.ro/rapoarte Libra Internet Bank, secţiunea Rapoarte, fiind incluse în acest 
Prospect prin trimitere, în confonnitate cu art. 19 din Regulamentul privind Prospectul. 

Nu există rapoarte, corespondenţă, declaraţii şi alte documente realizate de un expert la solicitarea 
Emitentului la care să se facă referire sau care fie incluse în prezentul Prospect. 

Următoarele secţiuni sau puncte din Anexele 6 şi 14 Ia Regulamentul privind Conţinutul Prospectului 
nu se aplică în cazul Emitentului: 

1. Anexa 6: Nu se aplică secţiunile 1.3., 4.1.5, 6.2., secţiunea 8, 11.1.2. şi 11.1.5. 

2. Anexa 14: Nu se aplică secţiunile 1.3., 4.8. (teza a II-a), 7.2., 7.3. şi 7.4. 
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Tabel cu adresele de website folosite ca puncte de referinţă în cadrul Prospectului 

Adresă website 

https://bnr.ro/page.aspx?prid-20777 

Raportul BNR asupra inflaţiei - august 2022 BNR 

https://unctad.org/system/files/official- UNCT AD 
document/tdr202 l-update 1 en.pdf 

https://www.librabank.ro/ Libra Internet 
Bank.S.A. 

htt,ps://www .fitchratings.com/products/rating- Fitch Ratings 
definitions 

https://www .finnoconsult.at/en/banks/ 

https://www.bnr.ro/lndicatori-agregati-privind
institutiile-de-credit-3 368-Mobile.aspx 

Finnoconsult 

BNR 

tittpsJ/www.business-arena.ro/the-brand- Business Arena 
excellence-hall-of-fame-awards-gala-2021- Magazine 
6183.html 

Trimiteri folosite în cadrul 
Prospectului 

\ 
Secţiunea "3.1.2. Riscurile generate 

) 

de incertitudinile la nivel global în 
.-. contextul războiului din Ucraina ar 

/ putea afecta negativ Emitentul." -
· pag. 30 

Secţiunea "3.1 .4. Riscurile generate 
de incertitudinile la nivel global în 
contextul crizei energetice ar putea 
afecta negativ Emitentul." - pag. 31 

Secţiunea "3.1.5. Riscurile generate 
de creşterea inflaţiei ar putea afecta 
negativ Emitentul." - pag. 32 

Secţiunea "3.1.5. Riscurile generate 
de creşterea inflaţiei ar putea afecta 
negativ Emitentul." - pag. 32 

Secţiunea "4. Informaţii despre 
Emitent" - pag. 49 

Secţiunea "4.4. Ratingurile de credit 
atribuite Emitentului la cererea 
acestuia sau cu cooperarea acestuia în 
procesul de atribuire a ratingului" -
pag.50 

Secţiunea "5.3. Poziţionarea pe 
piaţă" - pag. 56 

Secţiunea "5.3. Poziţionarea pe 
piaţă" - pag. 56 şi Secţiunea „11.3. 
Prezentare generală a sectorului 
serviciilor bancare din România" -
pag. 101 

Secţiunea "5.5. Premii şi 
recunoaşteri" - pag. 57 

https://www .piatafinanciara.ro/gala-premiilor- Piaţa Financiară Secţiunea "5.5. Premii şi 
recunoaşteri" - pag. 57 anuale-online-banking/ 
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https://www.piatafinanciara.ro/finmedia-si
revista-piata-financiara-au-organizat-fintech
forum/ 

htţps://business-arena.ro/business-arena

announces-financial-industry-award-winners-
6285.html 

Raport BNR asupra stabilităţii financiare -
iunie 2022 

https://www.librabank.ro/rapoarte Libra Inter 
net Bank 

Piaţa Financiară 

Business Arena 

BNR 

Libra Internet 
BankS.A. 

12-, 

Secţiunea "5.5. Premii şi 
recunoaşteri" - pag. 57 

Secţiunea "5.5. Premii şi 
recunoaşteri" - pag. 57 

Secţiunea „7.2. Tendinţe" - pag. 62 

Secţiunea 10.3. ,,Auditarea 
informaţiilor financiare anuale 
istorice" - pag. 96 

Secţiunea „13. Doc ~'fg:W,,~ 
disponibile" - pa .~ 25 , ., 



PARTEA A II-A 

l. INFORMA TU ESENTIALE 

1.1. INTERESELE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE IMPLICA TE ÎN OFERTĂ 

Intermediarul nu are nici un interes şi nici un conflict de interese care ar putea influenţa Oferta în mod 
semnificativ, cu excepţia îndeplinirii contractului semnat cu Emitentul pentru intermedierea Ofertei şi 
pentru admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor. 

1.2.MOTIVELE OFERTEI ŞI MODUL DE UTILIZARE A VENITURILOR DIN OFERTĂ 

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru întărirea bazei de capital şi datorii eligibile MREL pentru a îndeplini 
cerinţele prudenţiale de supraveghere privind nivelul solvabilităţii şi datoriilor eligibile care va permite 
Băncii susţinerea şi implementarea strategiei sale de creştere organică a activităţii de creditare, în 
condiţiile respectării cerinţelor prudenţiale de solvabilitate. Cuantumul veniturilor obţinute urmare a 
Plasamentului Privat derulat în România în perioada 12.07.2022 - 26.07.2022, adresat exclusiv (i) 
Investitorilor Calificaţi şi/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât 
investitori calificaţi, pe stat membru al Uniunii Europene este de 4.262.000 EUR, dintre care costul 
admiterii la tranzacţionare estimat de către Emitent este de 2% din valoarea emisiunii, respectiv 
aproximativ 85.240 EUR. 

1.3. AL TE INFORMA ŢII ESENŢIALE 

Mai multe informaţii esenţiale pot fi găsite în prezentul Prospect după cum urmează: 

• Secţiunea I.1.1. "Persoane responsabile"; 

• Secţiunea I.1.2. "Declaraţia persoanelor responsabile"; 

• Secţiunea I.1.3. "Informaţii obţinute de la terţe părţi''; 

• Secţiunea I.1.4. "Aprobarea Prospectului"; 

• Secţiunea 1.3.3. "Riscuri care pol afecta capacitatea Emitentului de a-şi îndeplini obligaţiile asumate 
prin Obligaţiuni''. 

2. INFORMATU PRIVIND OBLIGATIUNILE CARE URMEAZĂ A FI OFERITE 

2. 1. TIPUL, CLASA ŞI CODUL ISIN AL OBLIGAŢIUNILOR 

Obligaţiunile reprezintă obligaţii subordonate, eligibile pentru fonduri proprii de nivel 2, nominative, 
dematerializate, negarantate şi neconvertibile denominale în EUR ale Emitentului. Emisiunea unui 
număr de 8.524 Obligaţiuni subordonate, eligibile pentru fonduri proprii de nivel 2, nominative, 
dematerializate, negarantate şi neconvertibile denominale în EUR, cu o scadenţă finală de IO ani de la 
Data Emisiunii, cu o valoare nominală unitară de 500 EUR, cu o valoare nominală totală de 4.262.000 
EUR şi o Rată de Dobândă fixă anuală de 6,5%, plătibilă semestrial, a fost aprobată (i) în termeni 
generali prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 02.09.2021 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4154/08.10.2021 şi (ii) în termeni 
specifici prin deciziile Consiliului de Administraţie al Emitentului din data de 10.05.2022, din data de 
28.06.2022 şi din data de 23.08.2022, precum şi prin Decizia Directorului General nr. 2 din data de 
26.07.2022. 

Nu vor fi emise obligaţiuni fracţionate. 

Emitentul a depus o cerere pentru ca Obligaţiunile să fie admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată 
a BVB, admiterea la tranzacţionare urm§.nd să aibă loc în jurul datei de 20.12.2022. Odată admise la 
tranzacţionare, Obligaţiunile vor fi cotate, tranzacţionate şi decontate sub codul ISIN: 
ROD9FHFUKEPO iar simbolul emisiunii va fi LIBRA32E. 

2.2. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA 

Obligaţiunile au fost create şi sunt emise în conformitate cu Legislaţia Aplicabilă, inclusiv fără limitare 
Legea Societăţilor şi Legea privind Emitenţii şi regulamentele emise în aplicarea acestora, precum şi 
Legea Bancară Română şi CRR. 
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Tennenii şi Condiţiile Obligaţiunilor sunt guvernate de legislaţia din România, iar în cazul apariµei 
unor litigii, instanţele competente sunt cele prevăzute de Codul Român de Procedură Civilă. 

2.3. MODUL DE EMITERE A OBLIGAŢIUNILOR 

Obligaţiunile sunt nominative şi dematerializate. Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni va fi ţinut de 
către Depozitarul Central S.A., societate cu sediul în Bulevardul Carol I Nr. 34-36, Sector 2, 
Bucureşti, România, Telefon 021 408 5826, www.depozitarulcentral.ro. 

Obligaţiunile sunt instrumente de datorie negociabile oferite investitorilor prin intermediul unui 
Plasament Privat în baza excepţiilor prevăzute de art. 1 alin. ( 4) lit. a ) şi b) din Regulamentul privind 
Prospectul (i.e., o ofertă exceptată de la obligaţia redactării şi publicării unui prospect), respectiv: 

• Investitori Calificaţi; 

• O ofertă de valori mobiliare adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau ju1idice, 
altele decât investitori calificaţi, pe stat membru. 

Obligaţiunile sunt emise şi transmise Deţinătorilor de Obligaţiuni la Data de Emisiune. Emitentul va 
depune o cerere pentru înregistrarea Obligaţiunilor la ASF şi înscrierea lor în registrele Depozitamlui 
Central, care va alimenta contul global deschis de un Participant (desemnat de Deţinătorul de 
Obligaţiuni în cauză) la Depozitarul Central. 

2.4. MONEDA EMISIUNII 

Obligaţiunile sunt emise în Euro. 

2.5. REGIMUL OBLIGAŢIUNILOR 

2.5.1. Clasificarea Obligaţiunilor . ,., __ ·' 

Obligaţiunile sunt instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale Emitentului şi obligaţii di,~cte, 
necondiţionate şi negarantate ale Emitentului. 

Sub rezerva oricăror excepţii obligatorii care ar putea fi impuse la un anumit moment în temeiul 
Legislaţiei Aplicabile sau a oricăror modificări în Legislaţia Aplicabilă, rangul Obligaţiunilor 
este unnătornl: 

• au acelaşi rang (pari pass11) una faţă de cealaltă, în orice moment; 

• au acelaşi rang (pari pass11) cu (i) orice instrument de fonduri proprii de nivel 2 existent al 
Emitentului şi (ii) orice alte obligaţii sau instrumente de capita l a le 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; 

• au rang senior faţă de deţinătorii instrumentelor de fonduri proprii de nivel l de bază ale 
Emitentului şi instrumentelor de fonduri proprii de nivel I suplimentar ale Emitentului şi 
orice alte obligaţii sau instrumente de capital ale Emitentului care au un rang inferior sau 
sunt exprimate drept având un rang inferior rangului Obligatiunilor, în cazul unei l ichidări 
sau insolvenţe a Emitentului şi în ce priveşte dreptul de a primi rambursarea capi talului în 
caz de lichidare sau insolvenţă a Emitentului; şi 

• au un rang inferior creanţelor prezente sau viitoare (i) ale creditorilor nesubordona~ ai 
Emitentului, (ii) care sunt excluse de la posibilitatea reducerii sau conversiei confonn 
instrumentului de recapitalizare internă (aşa cum este definit acest tennen în BRRD), în 
conformitate cu prevederile articolului 44 alin. (2) şi alin. (3) din BRRD şi (iii) în măsura 
în care acestea nu se încadrează în categoriile menţionate la punctele (i) - (ii) de mai sus, 
Obligaţiunile au un rang inferior obligaţiilor subordonate ale Emitentului, altele decât 
creanţele creditorilor care potrivit clasificării confo1m legii sau potrivit tennenilor acestora 
au acelaşi rang (pari passu) sau au un rang inferior Obligaţiunilor în cazul lichidării sau 
insolvenţei Emitentului. 



(i.e. Obligaţiunile vor fi preferate în faţa elementelor ce constituie fonduri proprii de nivel 
1 de baza şi fonduri proprii de nivel l suplimentare ale Emitentului (astfel cum aceşti 
tenneni sunt prevăzuţi în Legislaţia Aplicabilă, inclusiv fără limitare CRR, inclusiv 
acţiunilor ordinare ale Emitentului, acţiunilor preferenţiale şi oricăror titluri subordonate de 
un rang inferior sau oricăror alte titluri ale Emitentului care, prin lege, sau prin termenii lor, 
suntexprimateca fiind subordonate fondurilor proprii de nivel 2 ale Emitentului, astfel cum 
sunt şi Obligaţiunile). 

Nu există nicio dispoziţie potrivit căreia să fie sporit rangul de prioritate la plată al creanţelor 
înregistrate în temeiul Obligaţiunilor. 

,.;nf:wr. 
Pentru evitarea oricărui dubiu, Obligaţiunile îndeplinesc c Îţiile m"enţionate de art. 63 din 
CRR pentru clasificarea drept fonduri proprii de nivel ,;r1nclusiv următoarele: 
• Obligaţiunile sunt emise şi plătite integral; a , 

~ o •. 
Y'. 

• datoria în temeiul Obligaţiunilor nu este deţinută de nt_ent s~u._fi_lialele sale sau de o 
întreprindere în care Emitentul deţine o participaţie ce cons ;-"~~:'deţinerea, directă sau p1in 
control, a cel puţin 20 % din drepturile de vot sau din capitalul întreprinderii respective; 

• achiziţionarea Obligaţiunilor nu a fost finanţată, direct sau indirect, de Emitent şi Emitentul 
nu are cunoştinţă despre împrumuturi acordate Deţinătorilor de Obligaţiuni în cmsul 
obişnuit al activităţii Emitentului, care să fie utilizate în scopul achiziţiei de Obligaţiuni; 

• creanţa asupra principalului Obligaţiunilor, în temeiul dispoziţiilor care reglementează 
instrumentele este de rang inferior oricărei creanţe din instrnmente de pasive eligibile; 

• Obligaţiunile nu sunt garantate şi nu fac obiectul unei garanţii care creşte rangul de prioritate 
al creanţelor; 

• Obligaţiunile nu fac obiectul niciunui acord care creşte rangul de prioritate al creanţelor în 
temeiul instrumentelor; 

• Obligaţiunile au o scadenţă de cel puţin cinci ani; 

• prezentul Prospect nu include niciun stimulent pentm ca valoarea principalului acestora să 
fie răscumpărată sau, după caz, rambursată de către Emitent înainte de scadenţă; 

• opţiunile de răscumpărare se exercită la discreţia exclusivă a Emitentului, iar Obligaţiunile 
pot face obiectul răscumpărării sau rambursării anticipate numai dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la art. 77 din CRR şi nu mai devreme de cinci ani de la data emiterii, 
cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite condiţiile de la art. 78 alin. (4) din CRR; 

• dispoziţiile care reglementează Obligaţiunile nu indică în mod explicit sau implicit că 
opţiunea call trebuie să fie exercitată sau că Obligaţiunile trebuie să facă obiectul 
răscumpărării sau rambursării anticipate, după caz, de către Emitent în alte cazuri decât 
insolvenţa sau lichidarea instituţiei, iar Emitentul nu face nicio altă menţiune în acest sens; 

• Obligaţiunile nu dau Deţinătorului de Obligaţiuni dreptul de a accelera viitoare piă~ 
programate ale Dobânzii sau principalului, decât în caz de insolvenţă sau de lichidare a 
Emitentului; 

• nivelul plăţilor de dobânzi sau dividende, după caz, aferente Obligaţiunilor nu va fi 
modificat pe baza calităţii creditului instituţiei sau al întreprinderii-mamă a acesteia. 

Obligaţiunile nu fac obiectul niciunui acord de compensare sau de netting susceptibile să le 
reducă capacitatea de absorbţie a pierderilor în caz de rezoluţiune. 

Nu există restricţii aplicabile Obligaţiunilor, cu excepţia celor prevăzute în prezentul Prospect 

2.5.2. Regimul Obligaţiunilor. Posibilitatea aplicării măsurilor statutare de rezoluţie 

Înaintea oricărei proceduri de insolvenţă (inclusiv faliment) sau de lichidare a Emitentulu~ în 
confonnitate cu prevederile de rezoluţie bancară aplicabile, inclusiv ale Legii privind 
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Redresarea şi Rezoluţia, precum şi a oricărei alte dispoziţii aplicabile din Legislaţia Aplicabilă, 
BNR poate exercita atribuţia de a reduce (inclusiv la 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 sau parţial, sau să aplice orice alt 
instrument sau modalitate de rezoluţie, inclusiv (fără a se limita la) amânarea sau transfeml 
obligaţiilor către o altă entitate, modificarea Termenilor şi Condiţiilor Obligaţiunilor sau 
anularea Obligaţiunilor. 

2.6. DREPTURILE ASOCIATE OBLIGAŢIUNILOR ŞI RESTRICŢII APLICABILE 

Obligaţiunile dau dreptul la plata Dobânzilor (Cupoanelor) şi la rambursarea principalului confonn 
Legislaţiei Aplicabile şi prevederilor prezentului Prospect. 

Plata principalului Obligaţiunilor va fi efectuată de către Emitent la Data Scadenţei (în cazul care 
Data Scadenţei nu este o Zi Lucrătoare, plata va fi efectuată în Ziua Lucrătoare imediat unnătoare 
Datei Scadenţei) sau la o altă dată stabilită ca Data Răscumpărării Anticipate, iar Dobânda (Cuponul) 
se va plăti la fiecare Dată a Plăţii Dobânzii către Deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registml 
Deţinătorilor de Obligaţiuni la Data de Înregistrare (Referinţă). În cazul în care ziua de plată a oricărei 
sume datorate în temeiul Obligaţiunilornu este o Zi Lucrătoare, plata se va efectua în Ziua Lucrătoare 
imediat unnătoare, fără dreptul de a pretinde dobânzi penalizatoare sau orice alte plăţi suplimentare. 

Atâta timp cât Obligaţiunile sunt în circulaţie, Emitentul va fi supus unor obligaţii continue de 
transparenţă, astfel cum sunt prevăzute în Directiva 2004/ 109/CE (cunosctJlj~su. 1b denumirea de 
Directiva privind Transparenţa, astfel cum a fost modificată de Directi . tNă/o/3J'UE), astfel cum a 
fost aceasta transpusă în legislaţia română prin Legea Emitenţilor şip ,pRe$1-1lamenn;i

1
ASF. 5/2018, 

inclusiv, (dar fără a se limita la): ;: 
?. ' ' 

• publicarea unui raport anual, incluzând situaţiile financiare an ,ye-auditate ale Emitenn1lui, 
împreună cu raportul Consiliului de Administraţie, declaraţia perso 1,-el~.c_.responsabile, precum şi 
raportul auditorilor independenţi, în tennen de patm luni de la închei rea fiecărni an fiscal, 

• publicarea unui raport semestrial, incluzând raportarea contabilă semestrială a Emitentului, 
împreună cu raportul Consiliului de Administraţie, declaraţia persoanelor responsabile, precum şi 
rapornil auditorilor independenţi, în măsura în care situaţiile financiare au fost auditate/revizuite, 
în termen de cel mult 3 luni de la încheierea primelor şase luni ale fiecărui an fiscal; şi 

• în cazul plăţii fiecărei Dobânzi (fiecărui Cupon) şi a rambursării principalului, Emitentul publică 
comunicate în care specificădetalii cu privire la respectivaoperaţiune,precum (dar fără a se limita 
la) data plăţii şi modalităţile de plată. 

Toate plăţile aferente principalului şi Dobânzii (Cuponului) efectuate de către sau în numele 
Emitentului în legătură cu Obligaţiunile se vor face fără nicio reţinere sau deducere pentru 01ice 
impozite, taxe, impuneri sau speze guvernamentale de orice natură impuse, percepute, colectate, 
reţinute la surse sau stabilite de către România sau orice autoritate a statului român sau din România, 
având competenţă fiscală, mai puţin în cazul în care o astfel de reţinere la sursă sau deducere este 
cerută de legislaţie. În acest caz, Emitennil nu va fi obligat să plătească din fondurile proprii acele 
sume suplimentare care ar avea ca rezultat primirea de către deţinătorii de Obligaţiuni a unor astfel 
de sume pe care le-ar fi primit în condiţiile în care nu ar fi fost impusă nicio reţinere sau deducere. 
Suma reţinută va fi determinată în baza legislaţiei fiscale române sau, după caz, ar putea fi redusă în 
baza unei convenţii de evitare a dublei impuneri. 

Emitentul, filialele sale şi nicio entitate în care Emitentul deţine o participaţie ce constă în deţinerea, 
directă sau prin control, a cel puţin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al respectivei 
entităţi nu pot subscrie în cadrul Ofertei. 

Emitentul nu finanţează, în mod direct sau indirect, achiziţionarea Obligaţiunilor şi nu are cunoştinţă 
de împrumuturi acordate investitorilor în cursul obişnuit al activităţii Emitentului, care să fie utilizate 
în scopul subscrierii de Obligaţiuni. 

Nu există restricţii aplicabile Obligaţiunilor cu excepţia celor prevăzute în prezentul Prospect sau în 
Legislaţia Aplicabilă. 
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2.7. MODIFICĂRI 

Tennenii şi condiţiile sub caresuntemiseObligaţiunile, prezentate în acest Prospect, pot fi modifica~ 
în orice măsură care nu afectează în mod negativ interesele Deţinătorilor de Obligaţiuni, fără 
consimţământul deţinătorilor de Obligaţiuni, cu scopul de a rectifica erori evidente, precum şi cu 
scopul de a alinia, în te1men de şase (6) luni de la Data de Emisiune, prevederile acestora cu cerinţele 
emise de BNR şi impuse Emitentului în vederea recunoaşterii Obligaţiunilor după Data de Emisiune 
ca fiind fonduri proprii de nivel 2. Pentru evitarea oricărui dubiu, acordul Deţinătorilor de Obliga~uni 
reprezentând cel puţin 1 /2 (o jumătate)+ o obligaţiune din numărul de Obligaţiuni existente la o 
anumită dată, va fi necesar în vederea alinierii prevederilor termenilor şi condiţiilor sub care sunt 
emise Obligaţiunile la cerinţele indicate de către BNR şi impuse Emitentu lui pentru recunoaşterea 
Obligaţiunilor după Data de Emisiune drept fonduri proprii de nivel 2, în măsura în care aceste ce,inţe 
sunt emise de BNR după expirarea tennenului de şase (6) luni de la Data de Emisiune. Orice 
modificare a tennenilor şi condiţiilor sub care sunt emise Obligaţiunile va fi publicată pe site-ul 
Emitentului şi pe website-ul BVB. 

2.8. RATA ANUALĂ DE DOBÂNDĂ (CUPON) 

:\'r 
crt 

1111 .. 
3 
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6 
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2.9. 

Rata nominală anuală de Dobândă (Cupon) este fixă pe toată durata Emisiunii şi este egală cu 6,5% . 

Dobânda (Cuponul) se plăteşte semestrial la Data de Plată a Dobânzii. Perioada de Dobândă va începe 
să curgă de la Data de Emisiune. În cazul în care Data de Plată a Dobânzii (Cuponului) nu este o Zi 
Lucrătoare, plata se va efectua în Ziua Lucrătoare imediat unnătoare Datei de Plată a Cuponului, fără 
dreptul de a pretinde dobânzi penalizatoare sau orice alte plăţi suplimenta_n;,_. 

\\7MV!::c;~ 
Dobânda (Cuponul) se calculează pe baza principiului „act/365" (adi ._,<P'rin raportârea numărului 
efectiv de zile cc au trecut dintr-o pe1ioadăde cupon la un număr de 3 :sfde zile reprezentând un an). 
De asemenea, Dobânda (Cuponul) se calculează şi după principiul:,, ibna zi din perioatia de calcul 
inclusă, ultima zi din perioada de calcul exclusă". i ,~. 

-?,1. , 

Dobânda (Cupoanele) şi principalul datorate Deţinătorilor de Obligaţ'~o!'fonn prevede1ilor 
prezenh1lui Prospect se prescriu, într-un termen de 3 (trei) ani de la data scadenţei acestora. 

Tabelul de mai jos prezintă detalii referitoare la plata dobânzii: 

Rata Dala cupon 
cupon ~o precedent D:1ta rcforintă Dura CUJIOll 

curent 
Data ex-cupon Principal 

' I , ' lmlii1B.ml 13/01/2023 29/01 /2023 16/01/2023 ,. ' ~ 17/07/2023 18/07/2023 
6.50% 29/07/2023 12/0 1/2024 29/01 /2024 15/0 l/2024 
6.50% 29/01 /2024 15/07/2024 29/07/:!024 16/07/2024 
6.50% 29/07/2024 14/01 /2025 29/01 /2025 15/0 I /2025 
6.50% 29/01 /2025 15/07/2025 29/07/2025 16/07/2025 
6.50% 29/0 7/2025 15/01 /2026 29/0 1/2026 16/01 /2026 
6.50% 29/01 /2026 15/07/2026 29/07/2026 16/07/2026 
6.50% 29/07/2026 15/0 I /2027 29/0 1/2027 18/01 /2027 
6.50% 29/01/2027 15/07/2027 29/07/2027 16/07/2027 
6.50% 29/07/2027 14/0 1/2028 29/01 /2028 17/0 1/2028 
6 .50% 29/0 1/2028 17/07/2028 29/07/2028 18/07/2028 
6.50% 29/07/2028 12/01 /2029 29/0 1/2029 15/0 I /2029 
6.50% 29/01 /2029 I 6107/2029 29/07/2029 17/07/2029 
6.50% 29/07/2029 14/01 /2030 29/01 /2030 15/01 /2030 
6.50% 29/01 /2030 15/07/2030 29/0 7/'.!030 16/07/2030 
6.50% 29/07/2030 14/01 /2031 29/01 /203 I 15/01 /2031 
6.50% 29/0 I /2031 15/07/203 1 29/07/2031 16/07/203 1 
6.50% 29/07/203 1 15/0 1/2032 29/01 /2032 16/01/2032 
6.50% 29/0 1/2032 15/07/2032 29/07/2032 16/07/2032 500.00 

SCADENŢA. RĂSCUMPĂRAREA ANTICIPATĂ 

:\'r. zilt' din un 
corespunzător 

con\'en!iei de 
calcul utilizată 

365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 
365 

Data Scadenţei Obligaţiunilor, respectiv 29 iulie 2032, este în tennen de 1 O (zece) ani de zile de la 
Data de Emisiune. 
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Obligaţiunile vor fi răscumpărate la Data Scadenţei sau la Data Răscumpărării Anticipate. 

Deţinătorii de Obligaţiuni nu au dreptul să accelereze viitoarea plată programată a principalului 
Obligaţiunilor sau a Cupoanelor (Dobânzilor), decât în cazul insolvenţei sau al lichidării Emitentului. 

În cazul în care Emitentul nu plăteşte principalul aferent Obligaţiunilor sau Dobânda acumulată în 
decurs de şapte (7) Zile Lucrătoare de la data scadenţei relevante, orice Deţinător de Obligaţiuni va 
putea, în confonnitate cu dispoziţiile legale aplicabile, să demareze procedurile de insolvenţă sau 
faliment (şi, respectiv, lichidare) împotriva Emitentului, sub rezerva aprobării deschiderii unor astfel 
de proceduri fa!ă de Emitent de către BNR, în confonnitate cu dispoziţiile Legislaţiei Aplicabile. 

În cazu l în care deschiderea procedurii insolvenţei sau falimentului (şi, respectiv lichidă1ii) 
Emitentului este aprobată de către judecătom I sindic, atunci, oricare Deţinător de Obligaţiuni poate 
considera Obligaţiunile şi Dobânda acumulată scadente anticipat şi datorate imediat de către Emitent, 
sub rezerva subordonării Obligaţiunilor în conformitate cu cerinţele de fonduri proprii de nivel 2 
prevăzute de CRR, aşa cum este prevăzut în Termeni şi Condiţii şi în Legislaţia Aplicabilă. 

Răscumpărarea Anticipată la opţiunea Emitentului, cu aprobarea ealâ"IYilă'~ BNR 
t:)~ \. 

Răscumpărarea anticipată a Obligaţiunilor nu poate fi făcută decât în c _iăiţiile stabilite de Legislapa 
Aplicabilă, în mod special articolele 77 şi 78 din CRR. ~ -

Deţinătorii de Obligaţiuni îşi dau acordul în mod irevocabil asupra fapt~fcă Emitentul poate, fără 
a fi însă obligat, să răscumpere anticipat, parţial, Obligaţiunile, cu respe ea-tun1ror condiţiilor şi 
cerinţelor aplicabile în confonnitate cu Legislaţia Aplicabilă şi/sau impuse în alîm od de către BNR, 
în baza unei notificări transmise în conformitate cu prevederile Secţiunii II.2 .10.8. privind 
Notificările, cu cel puţin 30 de zile înainte ("Notificare privind Răscumpărarea Anticipată la 
opţiunea Emitentului"). 

Emitentul poate răscumpăra anticipat Obligaţiunile după trecerea unui termen de cinci ani de la Data 
de Emisiune, şi doar dacă a obţinut acordul prealabil al BNR şi/sau al oricărei alte autorităp 
competente de la nivel naţional şi/sau European (" Autoritatea Competentă") (doar dacă, şi atât timp 
cât această aprobare prealabilă este necesară potrivit Legislaţiei Aplicabile) pentru răscumpărarea 
anticipată a respectivelor Obligaţiuni ("Aprobarea Prealabilă"). 

Aprobarea Prealabilă poate fi acordată doar în măsura în care oricare dintre um1ătoarele două condipi 
este îndeplinită: 

(a) la data răscumpărării Obligaţiunilor sau înainte, Emitentul înlocuieşte Obligaţiunile cu instmmente 
de fonduri proprii de o calitate egală sau mai bună (fonduri proprii de nivel 1 sau fonduri prop1ii 
de nivel 2) cu acestea şi în condiţii sustenabile, ţinând cont de capacitatea Emitentului de a obţine 
venin1ri; 

(b )Emitentul a demonstrat în mod satisfăcător către Autoritatea Competentă (doar dacă, şi atât timp 
cât acest fapt este solicitat de Legislaţia Aplicabilă) că fondurile proprii şi pasivele eligibile ale 
Emitentului ar depăşi cerinţele prevăzute în CRR şi în Directivele 2013/36/UE şi 2014/59/UE 
(astfel cum acestea pot fi modificate sau înlocuite) cu marja pe care Autoritatea Competentă o 
consideră necesară. 

Aprobarea Prealabilă se acordă numai pentm o perioada de timp specificată, care nu depăşeşte un an, 
cu posibilitatea de reînnoire. Aprobarea Prealabilă se referă numai pentru un anumit cuantum 
prestabilit, care este fixat de autoritatea competentă în cazul instrumentelor de fonduri proprii de nivel 
2, acest cuantum prestabilit nu poate să depăşească I 0% din emisiunea relevantă şi nu depăşeşte 3% 
din cuantumul total al instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2. 

Prin excepţie, Emitentul poate solicita răscumpărarea anticipată a Obligaţiunilor după trecerea unui 
tennen de mai puţin de cinci ani de la Data de Emisiune numai în situaţia în care este obţinută 
Aprobarea Prealabilă, sunt îndeplinite oricare dintre condiţiile acordării Aprobării Prealabile de mai 
sus, şi în mod suplimentar, una din condiţiile de la lit (a), (b), (c) sau (d) de mai jos: 

(a) există o schimbare în clasificarea din punct de vedere al reglementărilor prudenţiale a 
Obligaţiunilor care ar putea conduce la excluderea lor din categoria fondurilor proprii sau la 

129 



reclasificarea lor ca o formă de fonduri proprii de o calitate inferioară şi sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 

• Autoritatea Competentă consideră că o astfel de schimbare este suficient de sigură; 

• Emitentul demonstrează, spre satisfacţia Autorităţii Competente, că reclasificarea din punct 
de vedere al reglementărilor prudenţiale a Obligaţiunilor nu a fost previzibilă în mod 
rezonabil în momentul emiterii lor; 

Răscumpărarea anticipată în acest caz poate fi efectuată cu un preaviz de cel puţin 30 de zile 
notificat în confonnitate cu Secţiunea JI.2.10.8. privind Notificările din prezentul Prospect şi 
orice prevederi legale aplicabile. 

).) ? R.T. v e, ,_<:, .,,_ 

(b)există o schimbare în regimul fiscal aplicabil Obligaţiunilor, ia .,.ffistituţia demonstrează, spre 
satisfacţia Autorităţii Competente, că schimbarea este semnificat' ' şi mt a fost previzibilă în mod 
rezonabil în momentul emiterii lor. F. • 

i I ' 

• Răscumpărarea anticipată în scopuri fiscale poate fi efecn1 "' -de Emiten.t dacă inte1vine o 
modificare în tratamentul fiscal aplicabil Obligaţiunilor, inclus · -' ra limitare, ca urmare a 
oricăror modificări ale legislaţiei aplicabile din România sau UE sau ca urmare a oricăror 
modificări în aplicarea sau interpretarea oficială a legislaţiei (inclusiv ca urmare a unor 
hotărâri emise de o instanţă competentă) care ar intra în vigoare la Data de Emisiune sau 
ulterior, şi ar avea drept consecinţă că Emitentul este sau va fi obligat să plătească sume 
suplimentare la următoarea Dată de Plată a Dobânzii şi o astfel de obligaţie nu poate fi evitată 
de Emitent prin luarea măsurilor rezonabile aflate la dispoziţia acestuia; 

• Răscumpărarea anticipată în acest caz poate fi efectuată cu un preaviz de cel puţin 30 de zile 
notificat în confonnitate cu Secţiunea II.2.10.8. privind Notificările din prezentul Prospect şi 
orice prevederi legale aplicabile; 

(c)la data răscumpărării Obligaţiunilor sau înainte de această dată, Emitentul înlocuieşte 
Obligaţiunile cu instrumente de fonduri proprii de o calitate egală sau mai bună în condi~i 
sustenabile ţinând cont de capacitatea instituţiei de a obţine venituri, iar autoritatea competentă a 
aprobat această acţiune intru cât a considerat că ar fi benefică din punct de vedere prudenţial şi 
justificată de circumstanţe excepţionale. 

Răscumpărarea anticipată în acest caz poate fi efectuată cu un preaviz de cel puţin 30 de zile 
notificat în conformitate cu Secţiunea 11.2.10.8. privind Notificările din prezentul Prospect şi OJice 
prevederi legale aplicabile. 

(d) instrumentele de fonduri proprii de nivel 2 sunt răscumpărate în scopuri de fonnare a pieţei. 

Răscumpărarea anticipată în acest caz poate fi efectuată cu un preaviz de cel puţin 30 de zile 
notificat în confonnitate cu Secţiunea 11.2.10.8. privind Notificările din prezenn,I Prospect şi orice 
prevederi legale aplicabile. 

Întrncât răscumpărarea Obligaţiunilor se realizează exclusiv la opţiunea Emitentului şi cu respectarea 
strictă a cerinţelor legale aplicabile, în cazul în care nu se obţine Aprobarea Prealabilă, Răscumpărarea 
Anticipată la opţiunea Emitentului nu seva iniţia şi Emitentul nu are nicio obligaţie şi/sau răspundere 
derivată dintr-o astfel de răscumpărare faţă de Deţinătorii de Obligaţiuni. 

Notificarea privind Răscumpărarea Anticipată la opţiunea Emitentului va indica în detaliu procedura 
de răscumpărare. Această procedură va specifica data care va fi „Data Răscumpărării Anticipate", 
în conformitate cu Legislaţia Aplicabilă. 

În cazul unei răscumpărări anticipate potrivit prevederilor prezentului capitol, Obligaţiunile vor fi 
răscumpărate la valoarea lor nominală plus Dobândă. Având în vedere, faptul că răscumpărarea va fi 
posibilă doar parţial, respectând prevederile prudenţiale şi condiţionările din Aprobarea Prealabilă, 
Răscumpărarea se va realiza pro-rata de la toţi Deţinătorii de Obligaţiuni, detaliile fiind incluse în 
Notificarea privind Răscumpărarea Anticipată la opţiunea Emitentului. 
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Dacă Data Răscumpărării Anticipate cade într-o dată care nu este o Dată a Plăţii Dobânzii, dobânda 
se calculează şi este detenninată pe baza numărului real de zile (dar în orice caz, aplicând conven~a 
de calcul a Dobânzii din aceşti Termeni şi Condiţii) din acea perioadă de la şi inclusiv Data Plăţii 
Dobânzii precedente sau Data de Emisiune (dacă nu există o astfel de Dată a Plătii Dobânzii 
precedentă) şi până la, dar excluzând ultima zi a perioadei respective. ' 

2.10. REPREZENTAREA DETJNĂTORILOR DE OBLIGATIUNI . ' 

2.10.l. Reprezentarea Deţinătorilor de Obligaţiuni 

2.10.2. 

Deţinătorii de Obligaţiuni se pot întruni în cadrnl adunărilor generale ale Deţinătorilor de Obliga~uni 
(,,Adunare Generală a Deţinătorilor de Obligaţiuni") în scopul de a hotărî cu privire la interesele 
lor. 

Organizarea şi atribuţiile Adunării Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni vor fi guvernate de 
dispoziţiile Legii Societăţilor, ale Legii 24/2017, republicată, cu modificările şi completă1ile 
ulterioare şi ale Regulamentului 5/2018, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea 
pot fi modificate sau înlocuite ulterior. Modificarea sau înlocuirea unor ,~~c.de prevederi legale 
poate duce la modificări ale organizării şi ale atribuţiilor Adunări' ,; i-terale ·a -Deţinătorilor de 
Obligaţiuni. ,~ . ' 

~ 
Convocarea Adunării Generale a Detinătorilor de Obligatiuni 2 · 

• • ~ I 

Unul sau mai mulţi Deţinători de Obligaţiuni reprezentând cel puţin o 'fA-trime din valoarea nominală 
a Obligaţiunilor emise şi aflate în circulaJie poate cere convocarea Adun · ··:Generale a Deţinătorilor 
de Obligaţiuni. 

După numirea reprezentanţilor Deţinătorilor de Obligaţiuni (,,Reprezentanţii"), Adunarea Generală 
a Deţinătorilor de Obligaţiuni poate fi convocată şi la cererea Reprezentanţilor. 

Convocatom I Adună1ii Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni va fi (i) publicat în Monitorul Oficial 
şi într-un ziar de largă circulaţie din Bucureşti sau (ii) transmis prin scrisoare recomandată 
Deţinătorilor de Obligaţiuni relevanJi, la adresele din Registrul Deţinătorilor de Obligaţiuni, precum 
şi, în fiecare caz, pe website-ul Emitentului şi pe website-ul BVB, la www.bvb.ro, după admiterea la 
tranzacţionare a Obligaţiunilor pe piaţa principală administrată de BVB. 

Convocatorul va fi publicat cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care este programată Adunarea 
Generală a Deţinătorilor de Obligaţiuni şi va conţine Data de Referinţă, locul şi data Adunării 
Gen era le a Deţinătorilor de Obligaţiuni, cât şi ordinea de zi. De asemenea, convoca torul poate i nelude 
data şi ora celei de a doua Adunări Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni, în cazul în care prima nu 
va putea fi întrunită în mod valabil. 

Unul sau mai mulţi Deţinători de Obligaţiuni reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
valoarea nominală a Obligaţiunilor emise şi aflate în circulaţie, au dreptul de a adăuga puncte noi pe 
ordinea de zi a Adunării Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni, în termen de 15 zile de la publicarea 
convocatorului. Ordinea de zi revizuită trebuie publicată în confonnitate cu prevederile legale de 
convocare a Adunării Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni, cu cel puţin 1 O zile înainte de data 
Adunării Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni. 

Deţinătorii de Obligaţiuni vor putea fi reprezentaţi prin mandatari, alţii decât administratorii, 
directorii, membrii Directoratului, auditorii sau funcţionarii Emitentului, după caz. Procurilevor fi 
depuse în original cu cel puţin 48 de ore înainte de Adunare sau în orice alt termen prevăzut în Achil 
Constitutiv al Emitentului la momenhtl relevant. Omisiunea de a depune aceste procuri în original în 
termenu I alocat va avea drept consecinţă pierderea dreptului de vot al Deţinătornlui de Obligaţiuni în 
acea Adunare Generală a Deţinătorilor de Obligaţiuni. 

Hotărârile Adunării Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni se adoptă prin vot deschis. 

2.l 0.3. Atribuţiile Reprezentantului/Reprezentanţilor 

Adunarea Generală a Deţinătorilor de Obligaţiuni poate numi un Reprezentant al Deţinătorilor de 
Obligaţiuni şi unul sau mai mulţi Reprezentanţi supleanţi. 

131 



Reprezentantul şi reprezentann11/reprezentanţii supleant/supleanţi nu pot fi implicaţi în conducerea 
Emitentului. 

Dacă Reprezentantul devine incompatibil, îşi dă demisia sau este revocat, va fi ales în cadrul Adună1ii 
Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni un reprezentant înlocuitor, cu excepţia cazului în care există 
un Reprezentant supleant care îşi va asuma rolul de Reprezentant. 

Părţile interesate vor avea oricând dreptul de a obţine informaţii privind numele şi adresa 
Reprezentantului/Reprezentanţilor la sediul social al Emitentului. 

Reprezentantul/Reprezentanţii va/vor avea dreptul de a reprezenta Deţinătorii de Obligaţiuni în 
raporturile cu Emitentul şi în faţa instanţelor de judecată. 

2.10.4. Atribuţiile Adunării Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni 

Adunarea Generală a Deţinătorilor de Obligaţiuni are următoarele competenţe: 

• 

• 

• 

să numească un Reprezentant al Deţinătorilor de Obligaţiuni şi unul sau mai mulţi su plean~. cu 
dreptul de a-i reprezenta faţă de Emitent şi în justiţie, fixându-le remuneraţia; aceştia nu pot lua 
pa11e la administrarea Emitentului, dar vor putea asista la adu ~ ifeT~hlegenerale; 

,!/' \ 
să îndeplinească toate actele de supraveghere şi de apărare ]intereselor lor bomune sau să 
autorizeze un Reprezentant cu îndeplinirea lor; ~ •· 

~ :"~-~ 
să constituie un fond, care va putea fi luat din dobânzile cuven:f~ Deţinătorilor de Obliga~uni, 
pentru a face faţă cheltuielilor necesare apărării drepturilor lor, stahltirid~~-fulaşi timp, regulile 
pentru gestiunea acestui fond; 

• să se opună la orice modificare a Actului Constitutiv, prin care s-ar putea aduce o atingere 
drepturilor Deţinătorilor de Obligaţiuni; 

• să se pronunţe asupra emiterii de noi obligaţiuni de către Emitent. 

Adunările Generale ale Deţinătorilor de Obligaţiuni 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 a Deţinătorilor de Obligaţiuni. În orice alt caz, 
Adunarea Generală a Deţinătorilor de Obligaţiuni poate adopta o hotărâre valabilă în prezenţa 
Deţinătorilor de Obligaţiuni 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 a Deţinătorilor de 
Obligaţiuni. 

Dreptul fiecărni Deţinător de Obligaţiuni de a participa în cadrul Adunărilor Generale ale 
Deţinătorilor de Obligaţiuni va fi dovedit prin înscrierea în Registrnl Deţinătorilor de Obligaţiuni a 
denumirii acelui Deţinător de Obligaţiuni la Data de Referinţă menţionată în convocatorul Adunătii 
Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni. 

Deciziile Adunării Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni sunt obligatorii pentrn toţi Deţinătorii de 
Oblligaţiuni, inclusiv pentru cei care nu au participat la vot, au votat contra sau nu au participat la 
adunarea respectivă. 

2.10.5. Informarea Deţinătorilor de Obligaţiuni 

La convocarea Adunării Generale a Deţinătorilor de Obligaţiuni, fiecare Deţinător de Obligaţiuni 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 rapoarte lor (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. 

2.10.6. Cheltuieli 
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Emitentul va plăti toate cheltuielile ocazionate de convocarea şi desfă.5urarea Adunărilor Generale ale 
Detinătorilor de Obligaţiuni şi în general toate cheltuielile administrative ocazionate de Adunările 
Generale ale Deţinătorilor de Obligaţiuni, fiind în mod expres stabilit că nu pot fi imputate cheltuieli 
în raport cu dobânzile plătibile pentm Obligaţiuni. 

2.1 O. 7. Notificarea hotărârilor 

Emitentului i se vor aduce la cunoştinţă hotărârile Adunărilor Generale ale Deţinătorilor de 
Obligaţiuni în termen de cel mult trei zile de la adoptarea acestora. În consecinţă, Emitentul va 
respecta toate obligaţiile de raportare care îi revin în virtutea legislaţiei aplicabile în legătură cu astfel 
de hotărâri. 

Hotărârile Adunărilor Generale ale Deţinătorilor de Obligaţiuni vor fi opozabile Emitentului, care va 
respecta aceste hotărâri în măsura în care acestea sunt considerate obligatorii în con fonnitate cu aceşti 
Tenneni şi Condiţii sau în confonnitate cu prevederile legale aplicabile. 

f.JSÎ''r· 2.10.8. Notificări .~-::.? -,r, 

c:f' 
Toate notificările adresate Deţinătorilor de Obligaţiuni vor f '.Publicate ulteri9r admiterii la 
tranzacţionare a Obligaţiunilor pe piaţa principală administra ~de- BVB, pe website-ul BVB 
www.bvb.ro. ~ , 

.. ,~ 
În cazul în care Legislaţia Aplicabilă sau aceşti Termeni şi Condiţii I un publicarea acesteia prin 
alte mijloace, notificarea va fi publicată şi prin acele alte mijloace. Dacă o 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 
Deţinătorilor de Obligaţiuni. Notificările vor fi publicate în limba engleză ( cu excepţia cazului în care 
limba română este cerută de lege). 

Orice notificare de la Deţinătorii de Obligaţiuni către Emitent va fi considerată efectuată numai dacă 
este transmisă prin scrisoare recomandată sau curier şi livrată la adresa menţionată mai jos, sau la o 
altă adresă notificată Deţinătorilor de Obligaţiuni: 

Libra Internet Bank S.A. 

Phoenix Tower, Calea Vitan 6-6A, Tronson B,C, Et. I, 6, 9, I 3, Sector 3, Bucureşti, Cod 
poştal 03 1296, România. 

Dacă o notificare este livrată (sau publicată de Emitent) după ora 18 .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 L1.1crătoare care 
Uimează după data la care respectiva notificare a fost efectiv livrată (sau publicată). 

2.1 I. HOTĂRÂRILE ÎN TEMEIUL CĂRORA AU FOST EMISE OBLIGAŢIUNILE 

Emisiunea de Obligaţiuni a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor nr. l din data de 02.09.2021 publicată în Monitornl Oficial al României, Partea a IV-a 
numărul 4154/08. l 0.2021. 

Tennenii finali ai emisiunii de Obligatiuni şi admiterea a tranzacţionare pe piaţa principală 
administrată de BVB au fost aprobaţi prin deciziile Consiliului de Administraţie al Emitentului din 
data de 10.05.2022, din data de 28.06.2022 şi din data de 23.08.2022, precum şi prin Decizia 
Directorului General nr. 2 din data de 26.07.2022 . 

2.12. DATA DE EMISIUNE 

Data de Emisiune, respectiv 29 iulie 2022, reprezintă data de la care începe să se acumuleze Dobânda 
corespunzătoare primei Perioade de Dobândă. 

Data de Emisiune este Data Decontării Tranzacţiei aferente Ofertei. 

2.13. RESTRICTII IMPUSE ASUPRA TRANSFERABILITĂTII OBLIGATIUNILOR 
' ' ' 

Emitentul va solicita admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe piaţa principală administrată de 
BVB. Până la momentul admiterii la tranzacţionare, Obligaţiunile se pot transfera confonn 
prevederilor legale aplicabile transfer1.1lui valorilor mobiliare neadmise la tranzacţionare. 
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În cazul şi după admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor, dreptul de proprietate asupra 
Obligaţiunilor se transferă pe baza principiului livrare-contra-plată (i.e., valorile mobiliare se livrează 
numai dacă se achită preţul de cumpărare corespunzător), prin înregistrarea Obligaţiunilor în contul 
corespunzător at Deţinătorului de Obligaţiuni, în confonnitate cu reglementările Depozitamlui 
Central şi cu Legislaţia Aplicabilă. Toate costurile aferente transferului Obligaţiunilor sunt suportate 
de către cumpărător. Obligaţiunile nu au ataşate drepturi de schimb sau drepturi de preemp ţiune. 

2.14. OFERTANTUL OBLIGAŢIUNILOR 

Emitentul este ofertantul Obligaţiunilor emise şi plasate printr-o ofertă derulată în România în 
perioada 12.07.2022 - 26.07.2022 şi persoana care a solicitat admiterea la tranzacţionare a 
obligaţiunilor pe piaţa principală reglementată administrată de BVB. 

2.15. ASPECTE FISCALE GENERALE PRIVIND PLĂŢILE 

Toate plăti le aferente valorii nominale şi Dobânzii efectuate de către sau în numele Emitentului în 
legătură cu Obligaţiunile se vor face cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare la momentul 
acestor plăţi. În măsura în care, confonn prevederilor legislaţiei fiscale aplicabile la momentu.I plă~i 
valorii nominale sau a Dobânzii, se impune ob ligaţia Emitentului de a reţine sau de a deduce orice 
impozite sau taxe în legătură cu aceste plăti, Emitentul va efectua aceste reţineri sau deduce1i. 
Emitentul nu va fi obligat să p lătească d in fondurile proprii acele sume suplimentare care ar avea ca 
rezultat primirea de către Deţinătorii de Obligaţiuni a unor astfel de sume pe care le-ar fi primit în 
condiţiile în care nu ar fi fost impusă nicio reţinere sau deducere. Suma reţinută va fi determinată în 
baza legislaţiei fiscale române sau, după caz, ar putea fi redusă în baza . ·~onvenţii de ev itare a 
dublei impuneri, astfel cum este detaliat în secţiunea „Aspecte fisc · ~. \ 

;;r 
r; 

~ c-. 
3. TERMENII ŞI CONDITIILE OFERTEI DE OBLIGA TIUNI ~-,l-' 

• Tip ofertă: Ofe1ta a fost adresată Investitorilor Calificaţi şi/sau unm • -·.ăt.mai mic de 150 de 
persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificaţi, pe Stat Membru ("Investitori 
Eligibili"). Plasamentul Privat de Obligaţiuni a fost realizat în baza unor excepţii de la obliga~a 
de a publica un prospect prevăzute în articolul I alin. (4) lit. a) şi b) din Regulamentul privind 
Prospectul şi, prin unnare, nu a fost întocmit un prospect de ofertă publică în legătură cu oferta de 
Obligaţiuni. 

• Intermediarul Ofertei: SSIF TradeVille S.A. 

• Tipul valorilor mobiliare: Obligaţiuni subordonate, eligibile pentm fonduri proprii de nivel 2, 
nominative, dematerializate, neconvertibile şi negarantate. 

• Moneda de emisiune: Euro. 

• Valoarea ofertei: 4.262.000 EUR. 

• Număr de Obligaţiuni emise: 8.524 Obligaţiuni. 

• Valoarea nominală a Obligaţiunilor: 500 EUR per Obligaţiune. 

• Preţul de emisiune al Obligaţiunilor: egal cu valoarea nominală, respectiv 500 EUR per 
Obligaţiune. 

• Data de Emisiune: reprezintă Data Decontării aferente Ofertei, respectiv 29.07.2022. 

• Rata anuală de Dobândă (Cupon): Fixă de 6,5%. 

• Plata Dobânzii (Cuponului): semestrial, la Data de Plată a Dobânzii (Cuponului). Perioada de 
calcu l a primei Dobânzi (primului Cupon) se va derula începând cu Data de Emisiune, iar ulterior 
aceasta va fi perioada cuprinsă între două Date de Plată a Dobânzii (Cuponului). Dobânda 
{Cuponul) se calculează prin raportarea numărului efectiv de zile ce au trecut dintr-o perioada de 
cupon la un număr de 365 de zile reprezentând un an. 

• Agent de calcul al Dobânzii: Emitentu l. 
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• Agent de plată: Nu este necesar pcntni emisiunile admise în cadrul TARGET2Securities, 
Emitentul va efectua plăţile de principal şi Dobândă (Cupon) prin intennediul Depozitamlui 
Central, prin platforma T2S. 

• Scadenţa (Data Scadenţei): I O ani de la Data de Emisiune, respectiv de la data la care se 
decontează tranzacţia aferentă Ofertei de către Depozitarul Central, respectiv 29.07.2032. 

• Rambursare efectivă principal: va fi efectuată integral la Data Scadenţei, respectiv la data 
Răscumpărării Anticipate, către Deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi la Data de Înregistrare. 

• Posibilitatea de Răscumpărare Anticipată: Da. A se vedea Secţiunea 11.2.9. din prezentul 
Prospect. 

• Drepturi preferenţiale de subscriere: Nu este cazul. 
,:: 
i:! • 
P. 
o ,- .. 

4. ASPECTE FISCALE ".',t• 

!,~formaţiile cuprinse 1i1 această secţiune cu privire la anumite implicaţii fisc · ~:i,L România legate de 
cumpărarea, deţinerea sm1 instrăinarea Obligafiunilor au caracter general. Scopul nu este acela de a o.feri 
o descriere detaliată a tuturor implicaţiilor.fiscale care pot fi relevante pentru o decizie de cumpărare a 
Obligaţiunilor. Acest capitol oferă doar informaţii cu caracterfoarte general despre posibilul tratamentfiscal 
al investi/iei În Obligaţiuni. În special. acest capitol nu ia în considerarejc1ctori sau situaţii specifice care se 
pot aplica unui anumit cumpărător. Acest rezumat se bazează pe legile din România în vigoare la data 
prezentului Prospect. Pot însă surveni modificări sau inte1pretări de natură legislativă, judiciară sau 
administrativă care pot afecta sau mod[fica comentariile şi concluziile prezentate Îl1 cele ce urmează. Orice 
asţfel de interpretări pot opera retroactiv şi ar putea afecta regimul.fiscal aplicabil deţinători/or de 
Obligafiuni. Modificările intervenite în legislaţia fiscală nu se aplică retroactiv. Informaţiile din prezemul 
capitol se limitează la aspecte de impozitare, iar potenţialii investitori nu trebuie să aplice in alte domenii 
informaţiile prezentate mai jos, inclusiv (dar foră a se limita la) legalitatea tranzacţiilor cu Obligaţiuni. 
Potenţialilor investitori li se recomandă să apeleze la consulta11/i fiscali 1i1 ceea ce priveşte anumite 
consecinţe fiscale care decurg din cumpărarea, deţinerea sau Înstrăinarea Obligaţiunilor, inclusiv cu privire 
la incidenţa şi efectul oricăror altor reglementări sau tratate fiscale şi la modificările lÎ1 curs sau la 
propunerile de modificare a legislaţieifiscale aplicabile la data prezentului Prospect. precum şi în legătură 
cu orice mod[ficări efective care afectează legislaţia fiscală aplicabilei ulterior acestei date. 

Confonn Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ("Codul fiscal") 
şi Nom1elor de aplicare corespunzătoare (aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1 /2016 privind Nonnele de 
aplicare a Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare), veniturile rezultate din investiţii în 
Obligaţiuni sunt, în general, supuse impozitării în România. 

4.1. Definiţiile termenilor utilizaţi 

În sensul Codului fiscal: 

• ,.persoană fizică rezidentă în România" înseamnă orice persoană fizică care îndeplineşte cel pu~n 
una dintre următoarele condiţii: 

► are domiciliul în România; 

► centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; 

► este prezentă în România pentm o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 
de zile, pe parcursul oricămi interval de l 2 luni consecutive, care se încheie în anul 
calendaristic vizat; 

► este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un 
stat străin. 

• o „persoană fizică nerezidentă" înseamnă orice persoană fizică în cazul căreia nu este îndeplinită 
niciuna din condiţiile pentru „persoană fizică rezidentă în România" prezentate mai sus, precum 
şi orice persoană fizică cetăţean străin cu statut diplomatic sau c onsu Iar în Român ia, cetăţean s b"ăin 
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care este funcţionar sau angajat al unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în 
România, cetăţean străin care este funcţionar sau angajat al unui stat străin în România şi memb1ii 
familiilor acestora. 

• ,,persoane fizice contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate" în sensul veniturilor din 
investiţii înseamnă: 

► cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în tara; 

► cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungir ;}kep~tlţli de şedere 
temporară ori au domiciliul în România; Q:;, ":F r, 

, "' 
► cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului E ·"noniic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe terit Îjul altui stat membm care 
produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut .-~ptul de a sta ip România 
pentru o perioadă de peste 3 luni; 

► persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi 
Confederaţia Elveţiană care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o 
activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se 
întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână. 

• ,,CASS" înseamnă contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de 
asigurări socia le de sănătate. 

• o „persoană juridică română" înseamnă orice persoană juridică ce a fost înfiinţată şi func~onează 
în confonnitate cu legislaţia României. 

• o „persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene" înseamnă orice persoană juridică 
constituită în condiţiile şi prin mecanismele prevăzute de reglementările europene. 

• o „persoană juridică străină" înseamnă orice persoană juridică ce nu este persoană juridică română 
şi orice persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene care nu are sediul social în 
România. 

• un „rezident" în România înseamnă orice persoană juridică română, oricepersoanăjuridicăstrăină 
având locul de exercitare a conducerii efective în România, oricepersoanăjuridicăcu sediul social 
în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, şi orice persoană fizică rezidentă. 

• un „nerezident"înseamnă orice persoanăjuridicăstrăină, orice persoană fizică nerezidentă şi otice 
alte entităţi străine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare fără personalitate 
juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii. 

• ,,dobânda" este definită drept orice sumă ce trebuie plătită sau primită pentru utilizarea banilor, 
indiferent dacă trebuie să fie plătită sau primită în cadrul unei datorii, în legătură cu un depozit sau 
în conformitate cu un contract de leasing financiar, vânzare cu plata în rate sau orice vânzare cu 
plata amânată. 

• ,,persoane afiliate" - o persoană este afiliată dacă relaţia ei cu altă persoană este definită de cel 
puţin unul dintre unnătoare?e cazuri: 

► o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt soţ/soţie sau mde până 
la gradul al III-iea inclusiv; 

► o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică deţine, în mod direct 
sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimwn 25% din valoarea/număml 
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane juridice ori dacă controlează 
în mod efectiv persoana juridică; 

► o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă aceasta deţine, în mod direct sau 
indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/număntl titlurilor 
de participare sau al dreptu1ilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod 
efectiv acea persoană juridică ; 
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► o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deţine, în mod direct 
sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărnl 
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de 
a doua ori dacă le controlează în mod efectiv. 

4.2. Impozitarea Deţinătorilor de Obligaţiuni Rezidenţi 
<;,\l?Mvt", , 

4.2.1. Impozitarea ve11it11rilor di11 dobânzi ◊" -,,,_\ 

• Pers_oa,~e Ji~ice r~~id~nt~ Î1~ România . . . , { ~ •. \ .j 
Ven,tunle dm dobanzt pnm1te de persoanele f1z1ce rezidente 111 Rom~ta.aferente Obligaţiunilor 
sunt supuse impozinilui pe venit în cotă de 10%. Impozin1I pe venite ?. retinut la sursă de către 
plătitorul de venit (i.e. Emitentu r), iar persoana fizică rezidentă în Româ · ·,h)..t,in'îcşte suma netă. 
Impozitu l este final şi nu se naşte nicio obligaţie de raportare pentru persoana fizică beneficiară în 
scopul impozitului pe venit. 

Persoanele fizice, contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate, care realizează venituri 
din dobânzi, sunt obligate să declare veniturile prin intermediul declaraţiei unice privind impozitul 
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (declaraţia unică) şi să achite 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS)dacă veniturile din dobânzi,considerateseparat 
sau cumulate cu alte tipuri de venituri (e.g., câştiguri de capital, dividende, chirii, venituri din 
activităţi independente, venituri activităţi agricole, venituri din alte surse, etc.) dacă acestea sunt 
obţinute, ating sau depăşesc un plafon echiva lent cu 12 salarii minime brute pe ţară. Cuantumul 
CASS datorate este determinat prin aplicarea cotei de I 0% la acest plafon, indiferent de nivelul 
veniturilor realizate, dacă acestea depăşesc plafonul. 

Tennenul pentm declararea veniturilor şi a CASS datorate, precum şi cel pentru plata CASS 
datorate este 25 mai a anului unnător celui în care au fost realizate veniturile din dobânzi. 
Autorităţile fiscale nu emit decizii de impunere. Plata CASS datorate trebuie efectuată în baza 
declaraţiei unice depuse, până la termenul menţionat anterior. Această obligaţie revine exclusiv 
persoanelor fizice, iar Emitentul nu va efectua nicio reţinere. 

• Persoane juridice rezidente În România 

Dobânzile obţinute din deţinerea de Obligaţiuni de către persoanele juridice rezidente în România 
reprezintă venituri impozabile la calculul rezultatului fiscal, ce este supus impozitului pe profit la 
rata de 16%, la nivelul entităţii menţionate. 

Dacă entitatea rezidentă aplică regimul fiscal al impozitului pe venin1rile microîntreprindetilor, 
atunci venin1l din dobânzi va fi inclus în baza impozabilă (reprezentând venitul brut), la care se 
aplică o rată de impozit de I% sau 3%, în funcţie de anumite condiţii. 

Titularii care sunt persoane juridice rezidente vor primi suma brută a dobânzii aferente 
Obligaţiunilor deţinute. 

• Organisme de plasament colectiv.fără personalitatejuridicădin Româ11ia şi.fo11d11ri de pensiUără 
personalitate juridică, administrate privat şi constituite în România prin contract de societate 
civilă 

Nu vor lua naştere obligaţii de plată sau obligaţii declarative cu privire la dobânzile obţinute din 
deţinerea de Obligaţiuni la nivelul organismelor de plasament colectiv fără personalitate jmidică 
constituite potrivit legislaţiei române şi la nivelul fondurilor de pensii constituite potrivit legislapei 
române, fiecare asociat/patticipant în aceste organisme/fonduri fiind subiect de impunere în 
înţelesul impozitului pe profit, pe veniturile microîntreprinderilor sau pe venit, în funcţie de 
încadrarea fiecărnia. 

4.2.l. Impozitarea câştiguri/or de rnpital 

• Persoane .fiz ice rezidente în România 

Câştigurile de capital realizate de persoanele fizice rezidente în România din transfeml de 
Obligaţiuni sunt supuse impozitului pe venit în cotă de 10%. 
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Spre deosebire de veniturile din dobânzi, pentru câştiguri de capital impozitul pe venit datorat nu 
este reţinut la sursă. Persoanele fizice rezidente în România au obligaţia să declare câştigurile de 
capital prin intem1ediul declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice (declaraţia unică). 

De asemenea, dacă veniturile din câştiguri de capital, considerate separat sau cumulate cu alte 
tipuri de venituri (e.g., dobânzi, dividende, chirii, venituri din activităţi independente, venitt.ni 
activităţi agricole, venituri din a lte surse etc.) dacă acestea sunt obţinute, ating sau depăşesc un 
plafon echivalent cu 12 salarii minime brute pe ţară, persoanele fizice, contribuabili la sistemul de 
asigurări sociale de sănătate sunt obligate să declare în declaraţia unică şi să achitecontribupa de 
asigurări sociale de sănătate (CASS). Cuantumul CASS datorate este detenninat prin aplicarea 
cotei de I 0% la plafonul egal cu 12 salarii minime brute pe ţară, indiferent de nivelul venitu1ilor 
realizate, dacă acestea depăşesc plafonul. 

Termenul pentrn declararea veniturilor, a impozitului pe venit şi a CASS datorate, precum şi cel 
pentru plata impozitului pe venit şi CASS datorate este 25 mai a anul · . ător celui în care au 
fost realizate veniturile din câştigurile de capital. Autorităţile fiscale it:1"'~n\'it decizii de impunere. 
Plata obligaţiilor fiscale datorate trebuie efectuată în baza deci ,r'liţiei, unice depuse, până la 
termenul mentionat anterior. 1' ~ 

' ~ 
o, . 

• Persoane juridice rezidente în România ,..-?.._ 

Impozitul aferent câştigurilor de capital ale persoanelor juridice nu s ~reţine la sursă. 

Câştigurile de capital realizate de către persoanele juridice rezidente în România din transfeml de 
Obligaţiuni vor fi considerate impozabile la calculul rezultatului fiscal supus impozitului pe profit 
la rata de 16%, la nivelul entităţii menţionate. 

Dacă entitatea rezidentă aplică regimul fiscal al impozitului pe veniturile micro întreprinderilor, 
atunci venitul din vânzarea Obligaţiunilor va fi inclus în baza impozabilă (reprezentând venitul 
brut), la care se aplică o rată de impozit de I% sau 3%, în funcţie de anu mite condiţii. 

• Organisme de plasament colectiv.fără personalitatejuridicădi11 România şffonduri de pensiljoră 
personalitatej11ridică, administrate privat şi constituite în România prin contract de societale 
civilă 

Nu vor lua naştere obligaţii de plată sau obligaţii declarative cu privire la câştigurile de capital 
realizate din transferul Obligaţiunilor la nivelul organismelor de plasament colectiv fără 
personalitate juridică constituite potrivit legislaţiei române şi la nivelul fondurilor de pensii 
constituite potrivit legislaţiei române, fiecare asociat/participant în aceste organisme/fonduri fiind 
subiect de impunere în înţelesul impozitului pe profit, pe veniturile microîntreprinderilor sau pe 
venit, în funcţie de încadrarea fiecăruia. 

4.3. Impozitarea Deţinătorilor de Obligaţiuni nerezidenţi 

4.3.1. lmpozit"rea veniturilor din dobânzi 

• Persoane fizice nerezidente 

Veniturile din dobânzi obţinute în România de persoane fizice nerezidente sunt supuse impozitului 
cu reţinere la sursă în cota de I 0% , dacă Deţinătorul de Obligaţiuni este rezident într-un stat 
membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România a încheiat o convenţie de evitare a 
dublei impuneri. În oricare alte situaţii, cota de impozit cu reţinere la sursă este de 16%. 

Acest impozit poate fi redus sau eliminat dacă convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată 
între România şi statul de rezidenţă fiscală al Deţinătorului de Obligaţiuni prevede o cot.1 de 
impozitare a dobânzilor mai favorabilă. Aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei 
impuneri face obiectul îndeplinirii unor condiţii, printre care şi prezentarea unui ce11ificat de 
rezidenţă fiscală de către Deţinătorul de Obligaţiuni. 

• Persoane juridice nerezidente 
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Venintriledin dobânzi obţinute în România de persoane juridice nerezidente sunt în general supuse 
unui impozit cu reţinere la sursă în cota de 16%. 

Impozitul asupra veniturilor din dobânzi poate fi redus sau eliminat dacă există o conventie de 
evitare a dublei impuneri încheiată între România sistatul de rezidentă fiscală al Detinătomiui de 
Obligaţiuni care prevede o cotă de impozitare ; dobânzilor mai 

0

favorabilă, cu' îndeplinirea 
anumitor condiţii, inclusiv prezentarea unui certificat de rezidenţă fiscală de către Deţinătoml de 
Obligaţiuni. 

Persoana juridică rezidentă intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 
European care obţine venituri reprezentând dobânzi poate opta pentrn regularizarea impozitului 
plătit prin reţinere la sursă prin declararea şi plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil 
aferent acestor venituri. Impozitul reţinut la sursă constituie plată anticipată în contul impozitului 
pe profit şi se scade din impozitul pe profit datorat. 

• Excepţii de la impozitarea in România a dobânzilor obţinute de persoane nerezidente 

Veniturile din dobânzi obţinute în România de fonduri de pensii, astfel cum acestea sunt definite 
în legislaţia statelor membre ale Uniunii Europene sau a statelor din Spaţiul Economic European, 
sunt scutite de impozitul cu reţinere la sursă, această scutire fiind condiţionată de existenta unui 
instrnmentjuridic prin care să se realizeze schimbul de informaţii. 

Veniturile din dobânzi aferente obligaţiunilor emise de societăţi române sunt scutite de impozitul 
cu reţinere la sursă dacă obligaţiunile sunt emise în baza unui pro ~t--ilprpbat de autoritatea de 
reglementare competentă şi dobânda este plătită unei persoane _/t~' nu este o persoană afiliată a 
emitentului obligaţiunilor. 

4.3.2. Impozitarea câştigurilor de capital 

• Persoane.fizice nerezidente 

Câştigurile de capital realizate de persoane fizice nerezidente din transferul Obligaţiunilorde~nute 
sunt supuse impozitului pe venit, cota de impozit fiind de 10%. Deţinătorul de Obligaţiuni va 
detennina, declara şi plăti impozitul aferent câştigurilor de capital aşa cum este descris mai sus în 
secţiunea "Impozitarea Deţinătorilor de Obligaţiuni rezidenţi"/"Impozitarea câştigurilor de 
capital". 

Impozitul asupra câştigurilor de capital poate fi eliminat dacă există o convenţie de evitarea dublei 
impuneri încheiată între România şi statul de rezidenţă fiscală al Deţinătorului de Obligaţiuni care 
prevede o impozitare a câştigurilor de capital mai favorabilă, cu îndeplinirea anumitor condi~i, 
inclusiv prezentarea unui certificat de rezidenţă fiscală de către Deţinătorul de Obligaţiuni. 

• Persoane juridice nerezidente 

Câştigurile de capital obţinute de persoane juridice nerezidente din transferul Obligaţiunilor nu 
sunt supuse impozitării în România. 

• Excepţii de la impozitarea în România 

Veniturile obţinute de Deţinătorii de Obligaţiuni nerezidenţi pe pieţele de capital străine ca unnare 
a transferului obligaţiunilor emise de rezidenţi români nu sunt impozitate în România. 

Veniturile reprezentând câştiguri de capital obţinute de organisme nerezidente de plasament 
colectiv fără personalitate juridică sau de alte organisme asimilate acestora, recunoscute de 
autoritatea competentă de reglementare care autorizează activitatea pe acea piaţă, nu sunt 
impozabile în România. 

4.4. Alte aspecte fiscale 

4.4.1. Consideraţii pril'ind TVA 

Tranzacţiile cu Obligaţiun i sunt scutite de TV A fără drept de deducere. 
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4.4.2. FATCA 

În confonnitate cu prevederile Foreign Account Tax Compliance Act (în română ,,Actul de 
conformitate referitor la impozitarea veniturilor din străinătate obţinute de persoanele aflate sub 
jurisdicţia Statelor Unite al Americii", cunoscut în mod obişnuit ca FATCA), o instituţie financiară 
străină, aşa cum este definită de FA TCA poate fi obligată să efectueze anumite reţineri din plăţile 
datorate persoanelor care nu reuşesc să satisfacă anumite cerinţe de certificare, raportare sau conexe. 
Emitentul este o instituţie financiară străină în aceste scopuri. 

Deţinătorilor de Obligaţiuni li se recomandă să apeleze la consultanţi fiscali în ceea ce priveşte 
aplicarea acestor reguli asupra investiţiei în Obligaţiuni. 

5. ADMITEREA LA TRANZACTIONARE ŞI MODALITĂŢILE DE TRANZACJIONARE 

5.1. ADMITEREA LA TRANZACŢIONARE ,.?·AA°'vc, ...... 
"'~ •a, 

Se intenţionează ca Obligaţiunile să fie admise la tranzacţionare pe Pia ~R'eglementa~ administrată 
de BVB (Segmentul Principal, categoria obligaţiuni corporative) î ; jurul' datei de 20.12.2022 

..... . 
(,.Admiterea la tranzacţionare"). Acordul de principiu al BVB privin ~ dmiterea la tranzacţionare a 
fost emis în data de 22.11.2022. '0.s-' 

Ulterior Admiterii la tranzacţionare, Obligaţiunile vor fi tranzacţio· e sub codul ISIN: 
ROD9F11FUKEPO iar simbolul emisiunii va fi LIBRA32E. Nu există nicio garanţie că 

Obligaţiunile vor fi admise la tranzacţionare pe Piaţa Reglementată la vedere administrată de BVB la 
data estimată sau la o dată ulterioară. Totodată, nu există nicio garanţie că, în cazul în care condiţiile 

de admitere pentru aprobarea de către BVB se modifică, toate aceste condiţii privind Admiterea la 

tranzacţionare şi/sau condiţiile de menţinere la tranzacţionare vor fi îndeplinite. 

5.2. PIEŢE 

Obligaţiunile nu se tranzacţionează pe nicio altă piaţă reglementată sau sistem de tranzacţionare şi 
Emitentul nu a solicitat şi nu intenţionează să solicite admiterea la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe 
nicio altă piaţă reglementată sau sistem de tranzacţionare, în afara de Piaţa Reglementată administrată 
de BVB, pe care Emitentul a solicitat admiterea la tranzacţionare. 

5.3. LICHIDITATE 

Nu există entităţi care şi-au asumat un angajament ferm de a acţiona ca intermediari pe piaţa secundară 
şi de a garanta lichiditatea Obligaţiunilor prin ordine de vânzare şi cumpărare ulterior admiterii la 
tranzacţionare a Obligaţiunilor. 

5.4. PREŢUL DE EMISIUNE 

Preţul de emisiune al Obligaţiunilor este egal cu valoarea nominală, respectiv 500 EUR per 
Obligaţiune. 

5.5. COSTUL ADMITERII LA TRANZACŢIONARE 

Costul admiterii la tranzacţionare estimat de către Emitent este de 2% din valoarea emisiunii. 

6. INFORMATU SUPLIMENTARE 

6.1. CONSILIERI ÎN LEGĂTURĂ CU OFERTA 

Nu există alţi consilieri în legătură cu Oferta cu excepţia Intermediarului. 

6.2. ALTE INFORMAŢII VERIFlCATE SAU EXAMINATE DE AUDITORI 

Nu există alte informaţii verificate sau examinate de auditorii Emitentului cu excepţia situaţiilor 
financiare anuale incluse în acest Prospect prin referinţă. 

6.3. RA TING DE CREDIT 
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Obligaţiunile nu au fost evaluate de nicio agenţie de rating. 

6.4. INTERESELE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE IMPLICATE ÎN EMISIUNEA DE 
OBLIGAŢIUNI 

Nu există interese (inclusiv conflicte de interese) care ar putea influenta semnificativ admiterea la 
tranzacţionare a Obligaţiunilor pe Piaţa Reglementată la vedere administrată de BVB. Intermediatii 
şi/sau afiliaţii acestora au fumizat şi pot furniza în viitor servicii în schimbul cărora au primit sau vor 
primi o remuneraţie, fără ca această situaţie să fie de natură a genera conflicte de interese cu privire 
la emisiunea de Obligaţiuni . 

':,~?rt..:.i: ..... :----... 

În vederea admiterii la tranzacţionare a Obligaţiunilor pe Piaţa Reglementată la ?1ere adnin1istrată 
de BVB, Emitentul a fost asistat de către SSIF TradeVille S.A., acţionând în ca fâte de Intermedrar. 

:~ .. 
2. 
~ , .. . 
'~ EMITENT 

Libra Internet Bank S.A. 

Prin : Dl. Emilian Bitulcan 
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