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Erste Group Bank AG 
 
Dokument podle § 75a rakouského zákona o burze cenných papírů (Börsegesetz) za obchodní rok 2011 
 
1. leden 2011 – 31. prosinec 2011 
Druh informace Datum 

zveřejnění 
Kde zveřejněno/k dispozici  

Finanční zprávy 
 

  

Výroční finanční zpráva 2010 
Výroční zpráva 2010 vč. účetní závěrky a konsolidované 
účetní závěrky 
(podle § 82 (4) BörseG1) 

25.3.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/Reports 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Berichte 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 

Čtvrtletní zpráva za 1Q 2011 
(podle § 87 (1) BörseG) 

28.4.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/Reports 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Berichte 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 

Pololetní finanční zpráva 2011  
(podle § 87 (1) BörseG) 

29.7.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/Reports 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Berichte 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 

Čtvrtletní zpráva za 3Q 2011 
(podle § 87 (1) BörseG) 

28.10.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/Reports 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Berichte 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 

Ad hoc informace (§ 48d (1) BörseG) 
 

  

Erste Group uzavřela dohody se čtyřmi investičními fondy 
SIF ke koupi 24,12% podílu v BCR 

14.9.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/A-hoc-Information 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Ad-hoc-Meldungen 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 
 

                                                      
 
1 BörseG = Börsegesetz, tj. rakouský zákon o burze cenných papírů 
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Erste Group přijímá mimořádná opatření s omezeným 
dopadem na základní kapitál; podstatně snižuje své obligo v 
jižní Evropě 

10.10.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/A-hoc-Information 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Ad-hoc-Meldungen 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 

Výsledek zátěžového testu ukázal kapitálový požadavek 
Erste Group k 1. pololetí 2011 ve výši 59 mil. EUR 

27.10.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/A-hoc-Information 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Ad-hoc-Meldungen 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 

Corporate News   
Erste Group zvýšila čistý zisk  za rok 2010 o 12,4 % na 1 
015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu 
rizikových nákladů 

25.2.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Investor-News 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Investor-News 
 
Equity Story.de (DGAP) 

Erste Group zvýšila v prvním čtvrtletí 2011 zisk o 2,1 % na 
260,6 mil. EUR díky klesajícím rizikovým nákladům a přes 
zatížení bankovní daní 

28.4.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Investor-News 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Investor-News 
 
Equity Story.de (DGAP) 

Erste Group zvýšila v prvním pololetí 2011 čistý zisk o 5,2 % 
na 496,3 mil. EUR 

29.7.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Investor-News 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Investor-News 
 
Equity Story.de (DGAP) 

Prodloužení rámcového programu u akciových obchodů 
spořitelen v křížovém garančním sytému 

9.11.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Investor-News 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Investor-News 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
 
Equity Story.de (DGAP) 

Oznámení 
 

  

Oznámení o zveřejnění finanční zprávy 
(podle § 82 (4) a § 87 (1) BörseG) 

25.03.2011 
28.4.2011 
29.7.2011 
28.10.2011 

http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 

Změna významných hranic hlasovacích práv (podle § 93 (2), 
oznámení podle § 91 BörseG)

10.2.2011 
24.11.2011 

http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Announcements-acc-to-Austrian-
Stock-Exchange-Act-BeorseG 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Bekanntmachungen-gem.-
BoerseG 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 
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Změna celkového počtu hlasovacích práv § 93 (1) BörseG) 31.5.2011 
30.11.2011 
30.12.2011 

http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Announcements-acc-to-Austrian-
Stock-Exchange-Act-BeorseG 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Bekanntmachungen-gem.-
BoerseG 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 
 

Ostatní zprávy pro investory  http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News 
 
http://www.erstegroup.com/en/Investors/News 

Ostatní zveřejnění 
 

  

Prohlášení o neplatnosti akciových listin (tzv. 
Kraftloserklärung), První výzva k předložení akciových listin 

26.01.2011 Wiener Zeitung č. 016 

 
Prohlášení o neplatnosti akciových listin (tzv. 
Kraftloserklärung), Druhá výzva k předložení akciových listin 

 
01.03.2011 

 
Wiener Zeitung č. 040 

Prohlášení o neplatnosti akciových listin (tzv. 
Kraftloserklärung), Třetí výzva k předložení akciových listin 

02.04.2011 Wiener Zeitung č. 064 

 
Zpráva představenstva a dozorčí rady podle § 159 (3) AktG 
(Oznámení podle § 82 (9) BörseG) 

 
22.03.2011 

 
http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Announcements-acc-to-Austrian-
Stock-Exchange-Act-BeorseG 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Bekanntmachungen-gem.-
BoerseG 
 
Wiener Zeitung č.055 
Equity Story.de (DGAP) 

Pozvánka na valnou hromadu 2011 (Program jednání) 
(podle § 107 (3) AktG) 

13.4.2011 http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Events/Hauptversammlungen 
http://www.erstegroup.com/en/Investors/Events/General-Meetings 
 
Wiener Zeitung č. 071 
http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 

Informace o zveřejnění Dokumentu za rok 2010 podle § 75a 
BörseG (seznam všech zveřejnění za rok 2010) 

20.4.2011 http://www.erstegroup.com/de/Ueber-
uns/CorporateGovernance/Veroeffentlichung-Par.75a-BoerseG 
 
http://www.erstegroup.com/en/About-
us/CorporateGovernance/AnnouncementsArt75a 
 
Wiener Zeitung č. 076 
http://issuerinfo.oekb.at 
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Informace o zveřejnění dokumentu nahrazujícího prospekt 
podle § 10 (4) KMG2 v souladu s § 75 (3) BörseG 
 

28.04.2011 Wiener Zeitung č. 082 

 
Informace o zveřejnění dokumentu nahrazujícího prospekt 
podle § 10 (4) KMG v souladu s § 75 (3) BörseG 

 
29.04.2011 

 
http://www.erstegroup.com/en/About-
us/CorporateGovernance/AnnouncementsArt75a 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
 
Wiener Zeitung č.076 

 
Výsledky hlasování z valné hromady 2011 

 
12.5.2011 

 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Events/Hauptversammlungen 
http://www.erstegroup.com/en/Investors/Events/General-Meetings 
http://issuerinfo.oekb.at 

 
Oznámení o výplatě dividend 
(§ 83 (2) BörseG) 

 
13.05.2011 

 
Wiener Zeitung č. 093 

 
Konsolidovaná účetní závěrka, účetní závěrka holdingu 

 
13.5.2011 

 
Wiener Zeitung č. 093 

 
Rozhodnutí valné hromady  (zpětný odkup akcií) – 
Zmocnění představenstva k nabývání vlastních akcií a k 
jejich prodeji jiným způsobem než na burze cenných papírů 
nebo veřejnou nabídkou 
(Oznámení podle § 82 (9) BörseG) 

 
16.5.2011 

 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Bekanntmachungen-gem.-
BoerseG 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
Equity Story.de (DGAP) 

 
Oznámení o transakci podle § 65 AktG (vlastní akcie) 
(Zveřejnění transakce podle § 7 Nařízení o zvěřejňování k § 
82 odst. 9 rakouského zákona o burze cenných papírů 
(BörseG) týkající se akcií Erste Group Bank AG, které jsou 
ve smyslu § 65 rakouského zákona o akciových 
společnostech (AktienG) považovány za vlastní akcie) 

 
3.1.2011 
10.1.2011 
24.1.2011 
31.1.2011 
7.2.2011 
14.2.2011 
 

http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Announcements-acc.-Austrian-
Stock-Corporation-Act-AktG 
 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Bekanntmachungen-gem.-AktG 
 
http://issuerinfo.oekb.at 
 

 
Oznámení o přijetí k obchodování a první kotaci akcií 
vydaných zaměstnancům z podmíněného kapitálu 

 
14.06.2011 

 
Wiener Zeitung č. 114 

 
Zpráva představenstva podle § 171 (1) AktG3  ve spojení s § 
153 (4) AktG 

20.10.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Announcements-acc-to-Austrian-
Stock-Exchange-Act-BeorseG 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Bekanntmachungen-gem.-

                                                      
 
2 KMG = Kapitalmarktgesetz, tj. rakouský zákon o kapitálovém trhu 
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BoerseG 
 
Wiener Zeitung č. 205 

Dodatek ke zprávě představenstva ze dne 20.10.2011 podle 
§ 171 (1) AktG ve spojení s § 153 (4) AktG 

26.11.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/News/Announcements-acc-to-Austrian-
Stock-Exchange-Act-BeorseG 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/News/Bekanntmachungen-gem.-
BoerseG 
Wiener Zeitung č. 230 

Finanční kalendář  2012 28.10.2011 http://www.erstegroup.com/en/Investors/Financial-Calendar 
http://www.erstegroup.com/de/Investoren/Finanzkalender 

€30,000,000,000 Debt Issuance Programme Erste Group 
Bank AG ze dne  8.6.2011 podle § 2 (1) KMG 

08.06.2011  
http://www.erstegroup.com/de/Capital-Markets/Prospekte a www.bourse.lu  

 
Program vydání dluhopisů privátním klientům Erste Group 
Bank AG ze dne 14.7.2011 podle § 2 (1) KMG 

 
14.7.2011 

 
http://www.erstegroup.com/de/Capital-Markets/Prospekte a www.bourse.lu 

 
Structured Notes Programme Erste Group Bank AG ze dne 
21.07.2011 podle § 2 (1) KMG  

 
21.07.2011  

 
http://www.erstegroup.com/de/Capital-Markets/Prospekte a www.bourse.lu 
  

 
Program k vydání dluhopisů vázaných na úvěrové události 
Erste Group Bank AG ze dne 22.7.2011 podle § 2 (1) KMG 

 
22.7.2011 

 
http://www.erstegroup.com/de/Capital-Markets/Prospekte a www.bourse.lu 

Dodatky č. 1 k programům: 
- €30,000,000,000 Debt Issuance Programme 
- Structured Notes Programme 
- Program vydání dluhopisů privátním klientům 
- Program k vydání dluhopisů vázaných na úvěrové 

události 
Erste Group Bank AG, ze dne 11.10.2011 

11.10.2011 http://www.erstegroup.com/de/Capital-Markets/Prospekte a www.bourse.lu 

Dodatky č. 2 k programům: 
- €30,000,000,000 Debt Issuance Programme 
- Structured Notes Programme 
- Program vydání dluhopisů privátním klientům 
- Program k vydání dluhopisů vázaných na úvěrové 

události 
Erste Group Bank AG, ze dne 31.10.2011 

02.11.2011 http://www.erstegroup.com/de/Capital-Markets/Prospekte a www.bourse.lu 

§ 86 (1) BörseG  Pokud relevantní Wiener Zeitung a/nebo  
http://www.erstegroup.com/de/Capital-Markets/Prospekte 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   
 
3 AktG = Aktiengesetz, tj. rakouský zákon o akciových společnostech 
 


