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Anexa 1
ACTUL CONSTITUTIV AL- -". " ..~

BANCII ROMANE DE CREDITE SIINVESTITII
Actualizat leidata de 07.02.2014

CAPITOLULI

DENUMIRE, FORMA JURIDIC". EMBLEM". SEDIU, DURATA

Articolul 1 DENUMIRE
1.1 Denumirea bancii reglementata prin prezentul Act Constituti~ va fi ,BANCA ROMANA DE CREDITE $1
INVESTITIl" S.A.,conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmeinr.452153/11.12.2013 denumita
in continuare, in prezentul Act Constitutiv, drept "Banca".

Articolul 2 FORMA JURIDICA A BANCII"
2.1 Banca este persoana juridica romana, organizata sub forma juridicaa unei societali pe acliuni,
administrata in sistem dualist. Banca i~i desfa~oara activitatea in conformitate cu prezentul Act Constitutiv,
legislalia romana aplicabila societalilor comerciale ~i legislalia bancara in vigoare.
2.2 Adunarea Generala a Aclionarilor va putea decide asupra statutului viilor de societate deschisa a1Bancii,
in conformitate cu legislalia aplicabila la momentul unei astfel de decizii, precum ~i in legatura cu listarea sau 'I

' delistarea acliunilor Bancii pe ori de pe orice piala de capital organizata, nalionala sau intemalionala.

Articolul 3 EMBLEMA BANCII
3.1 Emblema Bancii se va compune din sigla Bancii ~i denumirealacronimul denumirii Bancii.
3.2 in cadrul oricarei forme de publicitate, document oficial, contract sau arice alte asemenea documente,
sigla, emblem a ~i denumirea Bancii vor fi folosite numai de catre Banca, sucursalele, reprezentanlele,
agenliile ~i filialele acesteia, ,

Articolul 4 SEDIUL BANCII
4.1 Sediul Bancii se afla in Bucure~ti, Sector 1, Bulevardul Grivilei nr. 24, etajele 1 si 2.
4.2 Directoratul (astfel cum este definit mai jos) va putea schimba sediul Bancii in orice alt loc din Municipiul
Bucure~ti, aceasta competenla fiindu-i expres delegata prin prezentul Act Constitutiv, potrivit dispoziijilor art.
114 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare (denumita in continuare
,Legea 31").
4.3 Banca i~i desfa~ara activitatea prin unitali teriloriale deschise in lara ~i in strainatate.
4.4 Directoratul (astfel cum este definil mai jos) va putea infiinlaldesfiinla/modificalreorganiza astfel de unitali
leritoriale ale Bancii, precum ~i sa decida cu privire la tipul acestor unitali teritoriale.

Articolul5 DURATA BANCII
5.1 Durata Bancii va fi nelimitata, incepand de la data inmatricularii sale la Registrul Comertului.
5.2 Banca i~i poate inceta activilatea in conformitale cu prevederile legii socielalilor comerciale ~i a legislaliei
bancare in vigoare.

CAPITOLUL II
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BANCII

Articolul6 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BANCII

6.1 Scopul Bancii este acela de a se angaja in orice fel de activitali din domeniul tranzacliilor financiar-
bancare ~i in orice fel de activitali legate de acesta, potrivit legislaliei romane ~i in limitele autorizaliei de
funclionare acordata Bancii de Banca Nalionala a Romaniei.

Domeniul principal de activitate al Bancii il conslituie activitatea de intermediere monetara (CAEN 641).

Obiectul principal de activitate al Bancii il constituie alte activitali de intermedieri monetare (CAEN 6419).

Obiectul de activitate al Bancii, in limila autorizaliei acordate, include, de asemenea, urmatoarele activitali:



a) Atragerea de depozite ~i de alte fonduri rambursabile (CAEN 6419);

b) Contractare de credite, incluz1lnd, printre altele: credite de consum, credite' ipotecare,
finanlarea tranzacliilor comerciale, operaliuni de factoring cu sau fara regres, scontare, forfetare
(CAEN 6419, CAEN 6499);

c) Servicii de transfer monetar (CAEN 6419);

d) . Emitere ~i administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carli de credit, cecuri de calatorie ~i
altele asemenea, inclusiv emiterea de moneda electronica (CAEN 6419, CAEN 6619);'

e) Emitere de garanlii ~i asumare de angajamente (CAEN 6419);

D Tranzaclionare in cont propriu sau in contul c1ienlilor, in condiliile legii cu (CAEN 6419, CAEN
6612, CAEN 6499):

Instrumente ale pielei monetare, cum sunl: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate
de depozit (CAEN 6419, CAEN 6499, CAEN 6612);

Valuta (CAEN 6612, CAEN 6499);

Valori mobiliare ~i. alte instrumente financiare (CAEN 6419, CAEN 6499, CAEN
6612);

Instrumente avfmd la baza cursul de schimb ~i rata dob1lnzii (CAEN 6419, CAEN
6499, CAEN 6612). -

g) Intenmediere, in condiliile legii, in oferta de valori mobiliare ~i aile instrumente financiare, prin
subscrierea ~i plasamentul acestora ori prin plasament ~i prestarea de servicii aferente (CAEN 6612,
CAEN 6419, CAEN 6499, CAEN 6619);

h) Acordarea de consullanla cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri ~i aile aspecte
legate de aceasta, consultanla ~i prestarea de servicii cu privire lafuziuni ~i achizilii de societali
comerciale (CAEN 6619, CAEN 7022, CAEN 7490);

i) Intenmediere pe piala interbancara (CAEN 6419);

j) Administrarea de portofolii ale c1ienlilor ~iconsultarila legata de aceasta (CAEN 6612, CAEN
6619, CAEN 6630);

k) Pastrarea in custodie ~i administrare de valori mobiliare ~i alte instrumente financiare (CAEN
6419, CAEN 6619);

I) inchiriere de casete de siguranla (CAEN 6419);

m) Depozitarea activelor fondurilor de investilii ~i societalilor de investilii (CAEN 6419, CAEN
6619);

n) Distribuirea de titluri de participare la fonduriIe de investilii ~i acliuni ale societalilor de investilii
(CAEN 6419, CAEN 6499);

0) Operaliuni cu metale prelioase ~i pietre prelioase ~i obiecte confeclionate din acestea (CAEN
6419);

p) Operaliuni de mandaI: negocierea ~i Incheierea de contracte de asigurare ~i reasigurare
pentru societalile de asigurare ~i/sau reasigurare, precum ~i prestarea allor servicii privind incheierea
~iexec.utarea unor asemenea contracte (CAEN 6622);

q)Participare la capitalul social al altor entitali (CAEN 6420, CAEN 6419);
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r) inchiriere de bunuri mobile ~i imobile, catre terti, potrivit legii (CAEN 6820).

6.2 Pentru realizarea obiectului de activitate, Banca poateefectua ~iunmatoarele activitali conexe:

a) Realizarea ~i fumizarea de programe infonmatice (CAEN 6201, CAEN 5829), editare de
programe (CAEN 6201, CAEN 5829). prelucrare infonmatica de date (CAEN 6203, CAEN 6311),
pentru activitatea proprie; .

b) Vanzarea catre c1ienlii Bancii a imprimatelor specifice activitalii bancare (CAEN 6619);

c) Consultanla financiar-bancara pentru c1ientela: evaluarea bunurilor mobile ~i imobile, evaluari
patrimoniale (CAEN 6619).

6.3 Banca poate desfa~ura opera\iuni cu bunuri mobile ~i imobile dobandite in unma executarii silite a
creanlelor Bancii. Banca are dreptul sa participe la orice operaliuni economice, financiare ~i bancare in cadrul
unor acorduri, convenlii ~i inlelegeri incheiate de autoritalile romane pe plan intem sau extem. Aceste
enumerari au fost facute cu titlu enumerativ ~i nu limitativ. .

CAPITOLUL III
CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE.

Articolul 7 Capitalulsocial
7.1 Capitalul social al Bancii, subscris ~ivarsat este de 37.000.057 LEI, impartit in 185.000.285 ac\iuni
nominative in valoare nominal a de 0.20 LEI fiecare.
7.2 Structura aclionariatului este cea prezentata in Anexa 2, parte integranta a prezentului Act Constitutiv.
7.3 Majorarea capitalului social al Bancii va putea fi decisa de Adunarea Generala Extraordinara a
Aclionarilor, potrivit dispoziliilor legale incidente, inclusiv la propunerea Directoratului (astfel cum este definit
mal jos). Adunarea Generala Extraordinara a Aclionarilor va hotara inclusiv cu privire la condiliile ~i data
emisiunii de noi acliuni.
7.4 in cazul oricarei majorari a capitalului social. al Bancii, oricare dintre aclionari va avea dreptul sa opteze
pentru subscrierea noilor acliuni. Daca toli sau mai mulli aclionari opteaza pentru subscrierea noilor acliuni,
atunci ace~tia Ie vor subscrie proportional cu numarul acliunilor pe care Ie delineau la acel moment, potrivit
urmatoarei proceduri ce poate fi insa modificata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Ac\ionarilor:

Toli ac\ionarii Bancii vor avea la dispezilie 0 luna de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare
a Aclionarilor de a accepta subscrierea de noi acliuni, proportional cu participarea lor la capitalul social al
Bancii din acel moment;

Dupa expirarea perioadei de 0 luna menlionata mai sus, toli aclionarii Bancii care au acceptat subscrierea de
noi acliuni vor avea la dispozilie ~aptezile calendaristice pentru a accepta subscrierea acliunile ramase
nesubscrise, proportional cu participarea lor la capitalul social al Bancii din acel moment, daca cel pulin doi
aclionari i~i menifesta interesul sau a tuturor acliunilor ramase nesubscrise, in cazul in care doar unul dintre
aclionari i~i manifesta interesul;

Dupa expirarea celor doua perioade menlionate mai sus, toate acliunile ramase nesubscrise vor fi oferite spre
subscriere tertilor sau vor fi anulate, in conformitate cu cele stabilite prin hotararea Adunarii Generale
Extraordinare a Aclionarilor. .

7.5 Directoratul (astfel cum este definit mai jos) va asigura indeplinirea fonmalitalilor prevazute de legea
romana cu privire la inregislrarea majorarii capitalului social al Bancii. •
7.6 Adunarea Generala Extraordinare a Aclionarilor va putea decide, in conformitate cu prevederile legale
aplicabile, reducerea capitalului social al Bancii sau reintregirea lui prin emisiune denoi acliuni. .

Articolul 8 Ac1iunile
8.1 Acliunile Bancii sunt acliuni nominative ~i sunt emise in fonma dematerializata, prin inscriere in Registrul
Ac\ionarilor Bancii care va cuprinde, dupa caz: numele, prenumele, codul numeric personal ~i domiciliul
ac\ionarilor persoane fizice sau denumirea, sediul, numarul de inmatriculare ~i codul unic de inregistrare al
ac\ionarilor persoane juridice, precum ~i varsamintele efectuate de aclionari pentru acliunile subscrise.



8.2 Ac(iunile Bancii sunt indivizibile, Banca recunoscand un singur titular pentru fiecare actiune. in cazul in
care 0 actiune este proprietatea indiviza a mai multor persoane, acestea vor trebui sa desemneze un
reprezentant comun in vederea exercitarii drepturilor ce deriva din dreptul de proprietate.
8.3 Toate Actiunile Bancii vor fi considerate "pari-passu", fara nicio preferin(a asupra proprietatiiactivelor
Bancii sau distribuirii beneficiilor.
8.4 Eviden(a actiunilor ~i a detinatorilor acestora va fi tinuta la sediul Bancii. Directoratul (astfel cum este
definit mai jos) va putea decide ca tinerea acestei eviden(e sa se faca de un registru independent prival, pe
care sa il ~i desemneze.
8.5 Ac(iunile Bancii se vor transfera intre actionarii Bancii sau catre alte persoane, prin declaratie facuta in
registrul ac(ionariior, semnata de cedent ~i de cesionar sau de mandatarii lor, pe baza unui contract, legal
incheiat ~i semnat de cedent ~i cesionar sau de mandatarii lor, ce pot fi inclusiv angajati ai Bancii.
8.6 Ac(iunile emise in vederea majorarii capitalului social nu vor putea avea 0 valoarea noinala mai mica
decat valoarea nominala a ac(iunilor existente.

Articolul9 Drepturile ~i obligapile ce decurg din Actiuni
9.1 Proprietatea asupra unei Ac(iuni a Bancii implica de drept deplina adeziune a titularului la prezentul Act
Constitutiv. .
9.2 Actiunile confera detinatoriior drepturi ~i obligatii egale. Obligatiile Bancii sunt garantate cu patrimoniul
Bancii, iar Actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului Subscris ~i varsat
9.3 Fiecare Actiune platita confera titularului sau dreptulla un vot in adunarea general a a ac(ionariior, dreptul
de a participa la impartirea profitului, astfel cum acesta este stabilit de catre adunarea generala a ac(ionarilor,
dreptul de a participa la impartirea activelor Bancii in cazul lichidarii acesteia, precum ~i orice alt drept sau
obliga(ie prevazute de legisla(ia in vigoare.
9.4 Un actionar va putea sa detina Actiuni in proprietate in cuantumul prevazut de dispozi~i1e legale.
Persoana sau grupul de persoane care inten(ioneaza sa dobandeasca 0 participa(ie calificata din capitalul
social al Bancii sau sa-~i majoreze 0 astfel de participa(ie trebuie sa notifice aceasta inten(ie Bancii Na(ionale
a Romaniei, in conformitate cu reglementarile emise de aceasta.
9.5 Banca va putea dobandi propriile sale Ac~uni, in condi(iile legii.
9.6 in termen de treizeci de zile de la cererea actionarilor, Banca Ie va elibera certificate de ac(ionar, emise
potrivit legii ~i semnate de doi membrii ai Directoratului, cuprinzand: denumirea ~i durata Bancii; data actului
constitutiv, numarul din registrul comertului sub care este inmatriculata Banca, codul unic de inregistrare ~i
numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care s-a facut publicarea; capitalul social, numarul
ac(iunilor ~i numarul lor de ordine, valoarea nominala a ac(iunilor ~i varsamintele efectuate; numele,
prenumele, codul numeric personal ~i domiciliul actionarului persoana fizica; denumirea, sediul, numarul de
inmatriculare ~i codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz, precum ~i nurriarul,
categoria ~i valoarea nominala a Ac(iunilor, proprietate a actionarului, pozi(ia la care acesta este inscris in
Registrul Actionarilor Bancii ~i, dupa caz, numarul de ordine al Ac(iunilor.
9.7 Patrimoniul Bancii nu poate fi grevat de datorii sau alte obliga(ii personale ale ac(ionarilor.

CAPITOLUL IV
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Arlicolul10 Competenle ~iatributii
10.1 Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al Bancii. Adunarile generale ale
actionarilor pot fi ordinare sau extraordinare ~i se vor organiza la sediul Bancii sau in alt loc, indicat in
convocare.
10.2 Adunarea Generala Ordinara a Ac(ionarilor va avea urmatoarele competen(e:

sa discute, sa aprobe sau sa modifice situa(ii1e financiare anuale ale Bancii, pe baza rapoartelor prezentate de
Directorat, de Consiliul de supraveghere ~i de auditorul financiar ~i sa stabileasca dividendele, rezervele sau
alte distribuiri, daca este cazul;
sa aleaga ~i sa revoce membrii Consiliului de Supraveghere;
sa revoce membrii Directoratului;
sa numeasca ~i sa demita auditorul financiar ~i sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
sa stabileasca remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exerci(iul in curs ~i
principiile ~i limitele generale cu privire la remunera(ia membrilor Directoratului;
sa se pronun(e asupra gestiunii Directoratuiui, sa ii descarce de gestiune ~i sa ii actioneze in justi~e, daca
apreciaza a fi necesar;

'.



sa slabileasca bugelul de veniluri ~i chelluieli ~i, dupa caz, planul de afaeeri penlru exerciliul financiar urmalor.
ariee aile compelenle acordale prin lege sau prin prezenlul Acl Conslilutiv: '

10.3 Adunarea Generala Extraordinara a Aclionarilor va avea urmaloarele 'compelenle:

sa holarasca schimbarea formei juridice a socielalii; ,
sa holarasca schimbarea obieclului de aclivilale al socielalii;
sa holarasca modificarea duralei socielalii; ,
sa holarasca majorarea capilalului social;
sa holarasca redueerea capilalului social sau reinlregirea lui prin emisiune de noi acliuni;
sa holarasca fuziunea cu aile socielali sau divizarea socielalii;' 'I
sa holarasca dizolvarea anlicipala a sociela~i; I

sa holarasca reorganizarea, consolidarea sau aclele de dispozilie cu privire la aclivele fixe alunci cand
valoarea lranzacliilor cu aeeslea depa~e~le cincisprezece( 15) la sula din fondurile proprii ale Bancii;
sa holarasca incheierea de conlracle de caIre membrii Direcloralului, cu privire la achizilia, vanzarea,
ihchirierea, schimbul sau gajarea de aclive din palrimoniul Bancii, daca valoarea aceslor aclive depa$e~le
douazeci (20) la sula din valoarea conlabila a aclivelor Bancii la dala incheierii unui asemenea conlracl;
sa holarasca achizilionarea de caIre Banca a propriilor acliuni, direcl sau indirect, in conformilale cu
prevederile legii;
sa holarasca majora rile de capilal social neeesare penlru realizarea unei oferte publiee primare de acliuni in

vederea admilerii la lranzaclionare a acliunilorBancii pe 0 piala reglemenlala;
sa holarasca oricare modificare a Aclului Consliluliv al Bancii penlru care nu esle neeesara 0 holarare a

Adunarii Generale Ordinare a Aclionarilor.
oriee aile compelenle acordale prin lege sau prin prezenlul Acl Consliluliv:

Articolul11 ConvocareaAdunarii GeneraleaActionarilor

11.1 Adunarea Generala a Aclionarilor va fi convocala de Direclorat.
11.2 Adunarea Generala Ordinara a Aclionarilor se va inlruni eel pulin 0 dala pe an, in lermenul prevazul de
lege dela incheierea exerciliului financiar anlerior.
'11.3 Adunarea Generala Exlraordinara a Aclionarilor se va inlruni ori de cale ori va fi necesar.
11.4 Membrii Direcloralului sunl obligali sa convoaee Adunarea Generala Exlraordinara a Aclionarilor in cazul
in care conslala pierderea a jumalale din capilalul social.
11.5 Directoralul convoaca de indala Adunarea Generala a' Aclionarilor, la eererea aclionarilor reprezenland,
individual sau impreuna, eel pulin 5% din capilalul social al Bancii. in aeesl caz, adunarea va fi convocala in
eel mai scurt limp posibil, penlru 0 data care nu va fi mai devreme de implinirea unui lermen de 30 de zile de
la publicarea convocani in Monilorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a ~i nici mai indepilrtata de 60 de zile de
la primirea cererii aclionarilor.
11.6 in~liinlarea penlru convocarea Adunarii Generale a Aclionarilor va include loale elemenlele prevazule de
legislalia in vigoare la acel momenl, va pulea prevedea inclusiv dala ~i ora eelei de-a doua convocari, in cazul
in care la prima convocare nu ar fi inlrunile condiliile de cvorum ~i se va publica in Monilorul Oficial al
Romaniei, inlr-unul dinlre ziarele de larga raspandire din localilalea in care se aM sediul Bancii, precum ~i pe
sile-ul Bancii, cu cel pulin lreizeci (30) de zile calendarislice anlerior dalei slabilile penlru adunarea ce se
convoaca.
11.7 Fara a afecla orice aile dispozilii ale prezenlului Acl Conslitutiv, oriee aclionar, persoana fizica sau
juridica, ce de\ine singur cel pulin zeee (10) la sula dincapitalul social al Bancii va fi in~liinlal cu privire la
convocarea adunarii generale ~i prin scrisoare recomandala, cu confirmare de primire ~i valoare declarala,
semnala de un (1) membru al Direcloralului ~i expediala odala cu publica rea convocarii pe adresa
respeclivului Aclionar, astfel cum aeeasla reiese din Regislrul Aclionarilor de la aeea dala. .
11.8 Silualiile financiare anuale impreuna cu rapoartele Consiliului de Supraveghere, ale Comilelului Execuliv
~i ale audilorului financiar se depun la sediul social al Bancii penlru a pulea fi consullale de aclionari, de la
dala publicarii convocarii.
11.9 Cand pe ordinea de zi figureaza alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, in convocare se va
menlion a faplul ca lisla cuprinzand numele, localilalea de domiciliu ~i calificarea profesionala a persoanelor
nominalizale se afla la dispozilia aclionarilor, la sediul Bancii, penlru a pulea fi consullala ~i complelala de
ace~lia. .'



Articolul12 Conditii de cvorum majoritate pentru adoptarea homrarilor Adunarii Generale a
Actionari lor

12.1 Penlru validilalea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Ac\ionarilor esle neeesara prezen\a
ac\ionarilor care sa de\ina eel pu\in 0 jumalale din numarul total de drepluri de vol. Holararile Adunarii
Generale Ordinare a Ac\ionarilor, la prima convocare, se adopla cu volul aC\ionarilor ee de\in Irei patrimi din
capilalul social reprezenlal in adunare.

12.2 Daca Adunarea Generala Ordinara a Ac\ionarilor nu poale lucra din cauza neindeplinirii condi\iilor de
cvorum, adunarea ee seva inlruni la 0 a doua convocare poale sa delibereze asupra punclelor de pe ordinea
de zi a eelei dinlai adunari, indiferenl de cvorumul inlruni!, luand holarari cu majorilalea volurilor exprimale.

12.3 Penlru validitalea deliberarilor Adunarii Generale Exlraordinare a Ac\ionarilor esle neeesara, la prima
ccnvocare, prezen\a ac\ionarilor de\inand eel pu\in Irei patrimi din numarul lotal de drepluri de vol. Holararile
Adunarii Generale Extraordinare a Ac\ionarilor, la prima convocare, se adopla cu volul ac\ionarilor ee de\in Irei
patrimi din capilalul social reprezenlat in adunare.

12.4 Daca Adunarea Generala Extraordinara a Ac\ionarilor nu poale lucra din cauza neindeplinini condi\iilor de
cvorum, adunarea ee se va inlruni la 0 a doua convocare sau eele ulterioare, poale sa delibereze asupra
punclelor de pe ordinea de zi a eelei dinlai adunari doar in prezen\a ac\ionarilor reprezentand eel pu\in
jumatale din numarul total de drepluri de vol. Holararile Adunarii Generale Extraordinare a Ac\ionarilor, la a
doua ccnvocare sau eele ullerioare, se adopta cu volul ac\ionarilor ce.de\in eel pu\in 0 Ireime din intregul
capilal social al Bancii.

12.5 Holararile Adunarii Generale a Ac\ionarilor vor fi obligalorii ~i pentru ac\ionarii absen\i sau nereprezenla\i,
precum ~i penlru ac\ionarii care au volal impolriva. Cu loale aceslea, ac\ionarii care au volal impolriva
modificarii obieclului principal de aclivilale al Bancii sau cu privire la fuziunea ori divizarea Bancii au dreplul de
a se relrage din pozi\ia de ac\ionar al Bancii ~i de a primi 0 remunera\ie corespunzaloare ac\iunilor pe care Ie
poseda. Remunera\ia va reprezenla valoarea medie a ac\iunilor aeeslora, slabilila polrivil legii de un expert
auloriza!, membru al Asocia\iei Na\ionale a Evalualorilor din Romania. Odala cu declaratia de relragere, aee~li
ac\ionari vor trebui sa depuna la Banca ~i certilicatele de ac~onar ce Ie-au fosl emise de Banca.

12.6 Independenl de oriee aile prevederi ale prezenlului Act Consliluliv ~i, in special, prin derogare de la
prevederile privind cvorumul ~i majorilalea neeesara adoplarii holararilor adunarii generale a actionarilor esle
necesar volul favorabil al Actionarilor reprezenland eel putin lrei. palrimi din capilalul social al Bancii penlru a
decide:

Modificarea obieclul de aclivilale

Fuziunea Bancii cu oriee alia socielale sau divizarea Bancii;
Lichidarea ~i dizolvarea Bancii;
Reorganizarea, consolidarea sau aclele de dispozi\ie cu privire la aclivele fixe alunci cand valoarea
Iranzactiilor cu aceslea depa~e~le zeee (10) la suta din fondurile proprii aleBancii;
incheierea de contracle de caire membrii Direcloralului, cu privire la achizitia, vanzarea, inchirierea schimbul
sau gajarea de aclive din palrimoniul Bancii, daca valoarea aeeslor aclive depa~e~le douazeci (20) la sula din
valoarea conlabila a activelor Bancii la data incheierii unui asemenea conlracl;
Reducerea sau majora rea capilalului social al Bancii, inclusiv cele neeesare penlru realizarea unei oferte
publice primare de ac\iuni in vederea admiterii la Iranzac\ionare a ac\iunilor 8ancii pe 0 pia\a reglemenlala, cu
excep\ia majorarilor de capilal social neeesare penlru respeclarea eerin\elor pruden\iale prevazule de nonnele
Bancii Na\ionale a Romaniei sau penlru confonnarea cu oriee aile cerin\elegale;
Schimbarea fonnei juridice a socielalii ,
Modificarea sau eliminarea prezenlului puncl 12.6.

Articolul13 Organizarea Adunariigenerale a Actionarilor

13.1 $edin\a Adunarii Generale a Ac\ionarilor va Ii prezidala de Direclorul General sau, in absen\a aeesluia,
de caire Pre~edinlele Consiliului de Supraveghere sau, in absen\a aeesluia, de oricare dintre ceilal\i membrii
ai Consiliului de Supraveghere, in ordinea varslei aeeslora. .



..
13.2 Adunarea Generala.a Aclionarilor va alege, dintre aclionarii prezenli, 1 pima la 3 secretari, care vor
verifica lista de prezenla a aclionarilor, indicimd capitalul social pe careil reprezinta fiecare, precum ~i
indeplinirea tuturor formalitalilor cerute de lege ~i de prezentul Act Gonstitutiv pentru ~nerea adunarii generale.
13.3 Unul dintre secretari va intocmi procesul-verbal al ~edintei adunarii generale.
13.4 Pre~edintele va desemna, dintre angajalii Sancii, unul sau mai mulli secretari tehnici, care vor asista
secretarii la executarea operaliunilor prevazute in sarcina acestora cu privirela ~edinla adunarii.
13.5 Dupa constatarea indeplinirii prevederilor legale ~i a celor din prezentul Act Gonstitutiv referitoare la
tinerea adunarii generale, se va trece la dezbaterea problemelor inscrise pe ordinea de zi.
13.6 Procesele-verbale ale Adunarilor Generale ale Actionarilor vor menliona indeplinirea formalitalilor privind
convocarea ~i vor include numele aclionarilor participanli sau al reprezentanlilor acestora, numarul de acliuni
reprezentate, un sumar al dezbaterilor, hotararea adoptata ~i, la cererea aclionarilor, declaraliile facute de
ace~tia in timpul ~edinlei.
13.7 Procesele-verbale ale Adunarilor Generale ale Aclionarilor vor fi semnate de pre~edintele de ~edinla ~i
de cel pulin un secretar, va avea anexate documentele privitoare la convocare ~i lista aclionarilor participanli ~i
vor fi inregistrate intr-un registru special, linut la sediul Sancii prin grija Directoratului. .
13.8 Membrii Directoratului, precum ~i cei ai Gonsiliului de Supraveghere participa la ~edinlele Adunarii
Generale a Actionarilor ca invitali, fara drept de vol, cu exceplia cazului in care participa in calitate de
actionari.
13.9 Hotararile Adunarii Generale a Aclionarilor se depun, in termenul legal, prin grija Directoratului, la
registrul comer(ului in scopul publicarii ~i indeplinirii condiliilor de publicitate.

Articolul14 Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

14.1 Aclionarii pot fi reprezentali in Adunarea Generala a Aclionarilor de catreorice persoana, altadecat
membrii Directoratului, membrii Gonsiliului de Supraveghere, ori funclionarii Bancii, pe baza unei procuri
speciale; data pentru respectiva adunare, ce va fi depusa in original la sediul Bancii, cu cel pulin 48 de ore
anterior adunariila care Aclionarul urmeaza a fi reprezentat, sub sancliunea pierderii exerciliului dreptului de
vot in acea adunare. Procurile vor fi relinute de Banca, facandu-se menliune despre aceasta in procesul-
verbal al adunarii.
14.2 Hotararile Adunarii Generale a Aclionarilor se vor adopta prin vot deschis, cu excep~a hotararilor
referitoare la alegerea membrilor Gonsiliului de Supraveghere, revocarea acestora ~i stabilirea raspunderii
membrilor Gonsiliului de Supraveghere ~i ai Directoratului.
14.3 Aclionarii vor vota, in general, prin ridicarea mainii. Ablinerile nu vor produce niciun efect juridic, nu vor fi
interpretate ca vot pozitiv sau negativ ~i nici nu vor influenla cerinlele referitoare la cvorum. .

CAPITOLULV
ADMINISTRAREA BANCII

Articolul15 Sistemul de administrare al Sancii

15.1 Administrarea ~i reprezentarea Bancii sunt asigurate printr-un sistem de administrare dualist, de catre
Gonsiliul de Supraveghere ~i Directorat.

Articolul16 Desemnarea ~i structura Consiliului de Supraveghere.

16.1 Gonsiliul de Supraveghere va exercita un control permanent asupra conducerii Sancii, astfel cum aceasta
este realizata de catre Directorat.
16.2 Consiliul de Supraveghere va fi format dintr-un numar impar de membrii, de cel pu~n trei ~i cel mult
unsprezece membrii, dinlre care unii vor putea fi persoane independente, in sensu I Legii 31/1990, daca acest
lucru va fi cerut de lege sau va fi hotarat de Adunarea Generala a Aclioriarilor Sancii. in orice caz, numarul de
membrii ai Consiliului de Supraveghere va fi impar.
16.3 Membrii Consiliului de Supraveghere sunt numili de caire Adunarea Generala a Actionarilor Sancii dintre
candidalii, cetaleni romani sau straini, nominalizali de membrii Consiliului de Supraveghere in exerciliu sau de
aclionari. Membrii Gonsiliului de Supraveghere nu pot fi membrii ai Directoratului sau salariati ai Sancii.
Membrii Gonsiliului de Supraveghere al Sancii nu pot avea nici calitatea de salariat, auditor financiar, membru
in consiliul de administrare, consiliul de supraveghere sau directoratul vreunei alte institulii de credit sau
financiara din Romania. ;



16.4 in cazul in care unul sau mai mul\i ac\ionari, care singur sau ac\ionand impreuna de\in cincizeci la sula
plus una dinlre ac\iunile Bancii vor naminaliza persaane penlru a face parte din Consiliul de Supraveghere,
alunci majaritalea simpla a membrilar Cansiliului de Supraveghere var fi desemnati de Adunarea' Generala a
Ac\ianarilar Bancii dinlre acesle persaane.
16.5 Penlru ca numirea unui membru al Cansiliului de Supraveghere, sa fie valabila din puncl de vedere
juridic, persoana numila Irebuie sa 0 acceple in mod expres, incheind cu Banca un contracl de mandai privind
candi\iile exercilarii func\iei pe care urmeaza sa a ocupe.
16.6 Mandatul membrilar Cansiliului de Supraveghere va fi de palru ani. La expirarea mandalului, aricare
dinlre membrii Consiliului de Supraveghere va pula fi reales pentru un nou mandaI. •
16.7 Membrii Consiliului de Supraveghere pol fi revaca\i aricand de Adunarea Generala a Ac\ianarilar.
16.8 in cazul vacan\ei unui pasl de membru in Consiliul de Supraveghere, Consiliul deSupraveghere paale
proceda la numirea unui membru provizoriu, pana la inlrunirea Adunarii Generale a Actionarilar Bancii. Daca
vacan\a delermina scaderea numarului membrilor Cansiliului de Supraveghere sub minimullegal, Direclaralul
Irebuie sa convoace fara inlarziere Adunarea Generala a Ac\ionarilar Bancii penlru camplelarea locurilor
vacanle.
16.9 Consiliul de Supraveghere va alege dinlre membrii sai pre~edinlele Cansiliului de Supraveghere ~i vice-
pre~edinlele Consiliului de Supraveghere, care var folosi inloldeauna aceasla lilulatura in aclivilalea lor. in
silua\ia prevazula la punclul16.4 de mai sus, pre~edinlele Consiliului de Supraveghere va fi desemnal dinlre
membrii Consiliului de Supraveghere ce au fosl propu~i de ac\ionarul sau actionarii ce de\in impreunacel putin
cincizeci la sula plus una din actiunile Bancii.
16.10 Consiliul de Supraveghere initial si Presedinlele acesluia va fi format din persoanele indicate in Anexa
2, parte inlegranla a prezenlului Acl Consliluliv. Mandalul membrilor Consiliului de Supraveghere initial va fi
de doi ani.

Ar1icolul17 Atributiile Consiliului de Supraveghere.

17.1 Consiliul de Supraveghere are urmalaarele atribu\ii principale:

Alege pre~edinlele Consiliului de Supraveghere ~i,daca acesla are eel putin 5 membri, alege vice-
pre~edinlele Consiliului de Supraveghere;
exercila canlrolul permanenl asupra conducerii socielatii de caire Direclaral;
nume~le ~i revoca membrii Direclaralului si Direclorul General, slabile~le Gompelentele Direcloralului, lermenii
~i conditiile mandalului membrilor Direclaralului, alributiile ~i remuneratia fiecaruia dinlre membrii
Direcloralului;
verifica conformilalea aclivilalii conducerii Bancii cu legea, cu prezenlul Acl Constilutiv ~i cu halararile Adunarii
Generale a Actionarilor Bancii;
raporteaza, cel pu\in a dala pe an, Adunarii Generale a Ac\ionarilor cu privire la aclivilalea de supraveghere
desfa~urala;
convaaca Adunarea Generala a Ac\ionarilor Bancii in cazuri exceptionale, cand inleresul Bancii 0 cere;
analizeaza ~i avizeaza aspeclele ce urmeaza a fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Actianarilor Bancii;
aproba slruclura organizalorica a Bancii, precum ~i arice schimbare a acesleia;
adopla Regulamenlul de organizare si funclionare al Bancii, elabaral de Directoral
Aproba Regulamenlul de organizare ~i functionare al Consiliului de Supraveghere ~i a regulamenlelar de
organizare ~i functionare a camilelelor slabilile de Consiliul de Supraveghere;
aproba Regulamenlul de organizare ~i func\ianare al Direcloralului;
aproba slralegia Bancii, precum ~i a oricarei filiale a Bancii;
aproba holararile cu privire la filialele Bancii ~i socielatile in care Banca detine pozitie de conlrol, aslfel cum se
va slabili in Regulamenlul de organizare ~i func\ionare al Cansiliului de Supraveghere;
aproba propunerile de numire a organelor de conducere ale filialelar Bancii ~i ale allar sociela\i in care Banca
detine actiuni, in canformilale cu Regulamentul de organizare ~i functionare al Consiliului de Supraveghere;
slabile~le liniile direcloare privind palilica de personal ~i de remunerare;
aproba aclivilalile de exlemalizare a serviciilor;
aproba oricealle reglemenlari interne ale Bancii, prevazule de lege sau reglemenlarile Bancii Na\ianale a
Rornaniei in compelen\a acesluia ~i
indepline~le orice aile alribu\ii trasale in sarcina sa prin lege, reglemenlarile Bancii Na\ionale a Romaniei sau
prezenlul Acl consliluliv.



17.2 Consiliul de Supraveghere va putea crea comitete consultative, formate din cel pulin 2 membri ai
ConsiliuJui de Supraveghere ~i insarcinate cu desfa~urarea de investigalii ~i cu elaborarea de recomandari
pentru Consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea membrilor directoratului ~i ai consiliului de
supraveghere ~i a personalului, sau nominalizarea de candidali pentru diferitele posturi de conducere.
Comitetele vor inainta Consiliului de Supraveghere, in mod regulat, rapoarle asupra activitalii lor. Cel pulin un
membru al fiecarui comitet consultativ trebuie sa fie membru independent al Consiliului de Supraveghere. Cel
pulin un membru al comitetului de audit trebuie sa delina experien(a relevanta in aplicarea principiilor contabile
sau in audit financiar.
17.3 Consiliul de Supraveghere va constitui cel pulin acele comitete ale caror constituire este obligatorie
potrivit legislaliei aplicabile. Atribuliile tuturor comitetelor vor fi detaliate in Regulamentul de organizare ~i
funclionare al Consiliului de Supraveghere ~i regulamentele de organizare ~i funclionare ale respectivelor
comitete, toate adoptate de Consiliul de Supraveghere.
17.4 Directorul General poate fi numit membru in comitetul de' nominalizare a candidatilor pentru diferite
posturi de conducere, creat de Consiliul de Supraveghere, fara ca prin aceasta sa dobandeasca calitatea de
membru in Consiliul de Supraveghere.
17.5 Termenii ~i condiliile specifice care se vor aplica organizarii ~i func(ionarii comitetelor consultative vor fi
stabiliteprin regulamentele de organizare ~i funclionare a comitetelor, aprobate de Consiliul de Supraveghere.
17.6 Aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere va fi necesara pentru incheierea valabila a
urmatoarelor tranzac(ii:

Investiliilede capital ~i instrainarea de astlel de parlicipalii, in societali comerciale, financiare ~i bancare, a
caror valoare depa~e~te limite Ie stabilite in Regulamentul de organizare ~i funclionare al Consiliului de
Supraveghere;
Achizi(ionarea sau vanzarea de mijloace fixe a caror valoare depa~e~te limitele in Regulamentul de organizare
~i func\ionare al Consiliului de Supraveghere;
Asumarea oricarei obligalii de plata ce depa~e~te Iimitele stabilite in Regulamentul de organizare ~i
funclionare al Consiliului de Supraveghere cu privire la concesiuni acordate Sancii sau chirii aferente localiilor
Sancii, precum ~i inchirierea imobilelor proprietatea Sancii a caror valoar~ depa~e~te limita stabilita prin
Regulamentul de organizare ~i funclionare al Consiliului de Supraveghere;
incheierea de contracte de imprumut ce intra in competenla Consiliului de Supraveghere conform dispoziliilor
legaJe aplicabile sau care genereaza 0 expunere a Sancii fala de un client sau un grup de c1ienli a caror
valoare depa~e~te limitele stabilite prin Regulamentul de organizare ~i funclionare al Consiliului de
Supraveghere.

Articolul18 Functionarea Consiliului de Supraveghere.

18.1 Consiliul de Supraveghere se va intruni cel pulin 0 data la fiecare trei luni in ~edin\e period ice ~i in rest,
ori de cate ori considera necesar pentru indeplinirea atribuliilor sale.
18.2 $edinlele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate de pre~edintele Consiliului de Supraveghere, din
proprie iniliativa sau la solicitarea a doua treimi dintre membrii Consiliului de Supraveghere. in cazul refuzului
pre~edintelui de a convoca Consiliul de Supraveghere, acesta va putea fi convocat in mod valabil de doua
treimi dintre membrii Consiliului de Supraveghere. .
18.3 Convocarea oricarei ~edinle a Consiliului de Supraveghere se va face in scris, cu cel pu\in trei zile
anterior datei stabilite pentru ~edinla, prin po~ta electronica sau prin po~ta cu confirmare de primire.
Concovarea va fi insolita de documenta\ia aferenta ordinii de zi ~i va indica locul, data ~i ora linerii ~edinlei.
18.4 $edinlele Consiliului de Supraveghere vorfi organizate in termen de 15 zile de la convocare. Ordinea de
zi a ~edin(elor Consiliului de Supraveghere va fi stabilita de Pre~edintele Consiliului de Supraveghere, cu
intregul suporl ~i cooperarea Directoratului Sancii.
18.5 $edinlele ConsiliuJui de Supraveghere vor fi conduse ~i prezidate de Pre~edintele Consiliului de
Supraveghere sau de un alt membru al consiliului, desemnat in acest scop de catre Pre~edinte. Pre~edintele
de ~edin(a va desemna un secretar de ~edinla care poate sa fie sau nu membru al Consiliului de
Supraveghere ~i care va intocmi ~i semna procesul-verbal al ~edin(ei Consiliului de Supraveghere.
18.6 Membrii Directoratului pot fi convocali sa parlicipe la ~edin\ele Consiliului de Supraveghere, punctual, cu
privire la orice problema aflata pe ordinea de zi a ~edin\ei Consiliului de Supraveghere, fara a avea insa drept
de vol.
18.7 Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi reprezentali la ~edinlele Consiliului de Supraveghere doar de
un all membru al Consiliului de Supraveghere. Niciun membru al Consiliului de Supraveghere nu va putea
reprezenta, la aceea~i ~edinla, mal mull de un all membru al Consiliului de Supraveghere.



18.8 Pentru validitatea deliberarilor Consiliului de Supraveghere este necesara prezenta sau reprezentarea a
eel pu~n doua treimi din numarul tolal al membrilor executivi ai Consiliului de Supraveghere. Hotararile
Consiliului de Supraveghere se adopta cu votul a doua treimi dintre membrii prezenti sau reprezentati. in caz
de paritate de voturi, volul pre~edintelui de ~edinta va fi decisiv. .
18.9 $edintele Consiliului de Supraveghere vor putea fi tinute ~i prin teleconferinta, cu conditia ca toti
participantii cu drept de vot la respectiva teleconferinta sa aiba posibilitatea sa asculte ~i sa vorbeasca, in
acelea~i conditii. Toate hotararile adoptate in aceasta maniera vor trebui sa respecte conditiile de cvorum
prevazute de prezentul Act Constituliv ~i vor fi valabile ~i obligatorii doar cu conditia consemnarii acestora, prin
grija membrilor Consiliului de Supraveghere, intr-un proces-verbal ce va fi trimis in termen de 48 de ore, prin
fax sau curier rapid, catre toti participantii la teleconferinta, in scopul semnarii in mai multe exemplare.
Procesele-verbale purtand semnalurile in original ale membrilor Consiliului de Supraveghere vor fi transmise
prin curier rapid la sediul Bancii, in termen de maxim 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de catre
membrul Consiliului de Supraveghere semnatar.
18.10 Consiliul de Supraveghere va putea adopta hotarari ~i in scris sau prin orice mijloace electron ice de
comunicare, mai putin cu privire la situatiile financiare anuale sau la capitalul autorizat, cu respectarea
conditiilor prevazute mai sus.
18.11 Fiecare ~edinta a Consiliului de Supraveghere se va incheia cu redactarea unui proces-verbal care va
include: numele participantilor, ordinea de zi, ordinea deliberarilor, hotararile adoptate, numarul de voturi
exprimate ~i opiniile divergente. Grice proces-verbal al ~edintelor Consiliului de Supraveghere va fi semnat de
pre~edintele de ~edinta ~i inca unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere; precum ~i de secretarul de
~edinta.
18.12 Toate procesele-verbale ale ~edinteior Consiliului de Supraveghere, indiferent de forma in care
respectiva ~edinta a fost ~nuta se vor pastra la sediul Bancii. Toate hotararile adoptate de Consiliul de
Supraveghere vor fi inregislrate imediat in regislrul de hotarari ale Consiliului de Supraveghere, tinut de Banca
la sediul acesteia,
18.13 Atributiile, organizarea ~i functionarea Consiliului de Supraveghere vor fi detaliate prin regulamentul
de organizare ~i functionare al Consiliului de Supraveghere al Bancii.

Articolul19 Desemnarea ~i structura Directoratului.

19.1 Directoratul este numitde Consiliul de Supraveghere. Mandatul membrilor Directoratului initial va fi de doi
ani.
19.2 Pentru ca numirea unui membru al Directoratuiui sa fie valabila dinpunct de vedere juridic, persoana
numita lrebuie sa 0 accepte in mod expres, incheind cu Banca un contract de mandai privind conditiile
exercitiirii functiei pe care urmeaza sa 0 ocupe.
19.3 Dupa expirarea mandatului membrilor Directoratului initial, Directoratul va fi format dintr-un numar nu mai
mic de trei ~i nu mai mare de ~apte membrii, persoane fizice, de nationalitate romana sau Slraina, astfel cum
va holari Consiliul de Supraveghere. Mandatul membrilor ulteriori ai Directoratului va fi de patru ani. Grice
membru al Directoratului va pulea fi desemnat pentru un nou mandaI.
19.4 Cu ocazia desemnarii membrilor ulteriori ai Directoratului, Consiliul de Supraveghere va desemna
Directorul General ~i un Directorul General Adjunct al Directoratuiui. in cazul absentei Directorului General,
Directorul Adjunct va prelua responsabilita~le zilnice ale acestuia. Directorul General va desemna un membru
al Directoratului care sa preia responsabilitatile zilnice ale acestuia in eventualitatea absentei Directorului
General ~i al Directorului General Adjuncl.
19.5 in caz de vacanta a unui post de membru al Directoratului, Consiliul de Supraveghere va proceda fara
intarziere la desemnarea unui nou membru, pe durata ramasa pana la expirarea mandatului Directoratului, in
conditiile Regulamentului de organizare ~i functionare al Directoratului.
19.6 Membrii Directoratului vor folosi in activitatea lor titlurile atribuite in cadrul Directoratului.
19.7 Membrii Directoratului trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute in legile in vigoare, precum
~i conditiile speciale referitoare la conducatorii unei institutii bancare, prevazute in legislatia bancara ~i
reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.
19.8 Membrii Directoratului nu pot face parte din conducerea altei banci sau societati comerciale, nu pot de~ne
participatii la alte banci sau societati comerciale in calitate de asociati cu raspundere nelimitata ~i nu pot detine
calitatea de administrator, membru al consiliului de supraveghere sau directoratul unor astfel de societati, cu
exceptia cazului cand exercita 0 astfel de pozitie cu autorizarea Consiliului de Supraveghere sau in calitate de
reprezentanti ai Bancii, in conformitate cu prevederile legale.

Articolul 20 Atributiile Directoratului.



20.1 Conducerea Bancii revine in exclusivitate Directoratului, care indepline~te actele necesare ~i utile pentru
realizarea obiectului de activitate al Bancii, cu exceplia celor rezervate de lege sau prezentul Act Constitutiv in
sarcina Consiliului de Supraveghere ~i a Adunarii Generale a Aclionarilor.
20.2 Directoratul va realiza conducerea operativa a Bancii. Directorul General este conducatorul executiv al
Bancii. Sub supravegherea ~i indrumarea Consiliului de Supraveghere, Directorul General este responsabil de
conducerea executiva generala a Bancii. Directorul General are ~i atribuliile ~i indatoririle ce rezulta din
Regulamentul de organizare ~i funclionare a Directoratuiui, adoptat de Consiliul de Supraveghere.
20.3 Directoratul reprezinta Banca in raport cu tertii ~i in justilie, cu indeplinirea conditiilor prevazute in
Regulamentul de Organizare si Functionare a Directoratului si in procedurile inteme ale Bancii.
20.4 in afara celorlalte atribulii ~i competenle, stabilite prin lege ~i prezentul Act Constitutiv, Directoratul va
avea ~i urmatoarele atribulii:

Sa aprobe schimbarea sediului Bancii pe teritoriul Municipiului Bucuresti, competenla delegata Directoratului
prin prezentul Act Constitutiv potrivit dispoziliilor art. 114 din Legea 31/1990;
Sa aprobe modificarea obiectului de activitate al Bancii, cu exceplia domeniului principal de activitate ~I
obiectului principal de activitate, a caror modificare este de compentenla exclusiva a Adunarii generale,
competenla delegata Directoratului prin prezentul Act Constitutiv potrivit dispoziliilor art. 114 din Legea
31/1990;
Sa aprobe infiinlarea sau desfiinlarea de sedii secundare (unitali teritoriale): sucursale, agenlii, reprezentanle
sau alte asemenea unitali fara personalitate juridica ale Banci, cu aprobarea prealabila a Consiliului de
Supraveghere;
Avizeaza situatiile financiare si rapoartele anuale, conforme cu legislatia in vigoare, pe care Ie supune
dezbaterii Consiliului de Supraveghere, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
Inainteaza Consiliului de Supraveghere propunerea sa detaliata cu privire la distribuirea profitului rezultat din
bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa 0 prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;
Sa ia masuri pentru adoptarea tuturor hotararilor legate de implementarea prevederilor planului de actlvitate ~i
ale bugetului Bancii;
Elaboreaza programul anual de activitate al Bancii, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul
programului de investitii, pe care Ie supune dezbaterii Consiliului de Supraveghere, in vederea inaintarii spre
aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;
Sa ia masuri pentru stabilirea normelor ~i reglementarilor inteme ale cadrului general de munca, precum ~i
prerogativelor ~efilor de departamente ~i ale conducerii unitalilor teritoriale;
Se asigura ca responsabilitatile delegate directorilor bancii cu privire la stabilirea politicilor sl procedurilor de
control intem sunt indeplinite in mod corespunzator;
Sa aprobe angajarea sau desfacerea contractelor de munca ale salarialilor Bancii, potrivit structurii
organizatorice aprobate de Consiliul de Supraveghere ~i Regulamentului de organizare ~i funclionare al
Directoratului;
Sa aduca la indeplinire hotararile luate de Consiliul de Supraveghere al Bancii.
Sa elaboreze ~i sa supuna aprobarii Consiliului de Supraveghere, lunar, un raport scris privind conducerea
Bancii, activitatea acesteia ~i evolulia potenliala, precum ~i informalii cu privire la orice alte aspeete ce ar
putea avea 0 influenla semnificativa asupra Bancii.
Sa puna la dispozilia Consiliului de Supraveghere situa~i1efinanciare anuale ~i raportul de activitate, de indata
ce acestea au fost elaborate, impreuna cu propriile propuneri pentru dislribulia profitului;
Sa asigure 0 comunicare permanenta cu Consiliul de Supraveghere si sa informeze imediat Pre~edintele
Consiliului de Supraveghere, in scris, cu privire la orice neconformitate descoperita in exercitarea atribuliilor
sale.

20.5 in afara celor de mai sus, Directoralul ~i fiecare dintre membrii acestuia vor avea atribuliile ~i
competenlele stabilite prin lege, normele BNR ~i Regulamentul de organizare ~i funclionare a Directoratului,
astfel cum acesta este adoptat de Consiliul de Supraveghere.
20.6 Hotararile Directoratului, adoptate cu privire la schimbarea sediului Bancii, sunt supuse acelora~i
formalitali prevazute de lege in ceea ce prive~te publicarea, inregistrarea ~i raportarea aplicabile hotararilor
Adunarii Generale a Aclionarilor Bancii avand acela~i object.

Articolul 21 Functionarea Directoratului.

21.1 Membrii Directoratului se pot intalni in orice moment pentru probleme legate de conducerea de zi cu zi a
Bancii.



~i cele prevazute expres de legislalia aplicabila instituliilor de credit. in orice caz, contractul cu auditorul
financiar va include obligalia acestuia de a prezenta Adunarii Generale a Aclionarilor un raport anual impreuna
cu opinia sa, conform legii, cu privire la operaliunile financiare efectuale de Banca in anul financiar anterior.

CAPITOLUL VII
ACTIVITATEA 8ANCII

Articolul 24 Anul fiscal.

24.1 Anul fiscal al Bancii va incepe la data de 1 ianuarie ~i se va incheia la data de 31 decembrie.

Articolul 25 Registrele contabile ~i situatiile financiare.

25.1 Registrele Bancii vor fi linute in limba romana, in conformitate cu legislalia romana ~i cu regulamentele
aplicabile societalilor bancare, prin grija Directoratului.
25.2 Un exemplar al situaliilor financiare ale Baneii, impreuna cu contul de profit ~ipierderi, raportul membrilor
Directoratului, raportulauditorului financiar ~i procesul-verbal al Adunarii Generale Ordinare a Aclionarilor
Bancii vor fi depuse la Registrul Comeriului, cu publicarea in Monitorul Oficial a unui anunl despre respectiva
depunere, potrivit legii. .
25.3 Silualiile financiare ale Bancii, intocmite pe baza individuala ~i, dupa caz, pe baza consolidala, in
condiliile legii ~i in conformitate cu Standardele Intemalionale de Contabilitate trebuiesa fie auditate, potrivit
legii, de auditori financiari aprobali de Banca Nalionala a Romaniei.
25.4 Aprobarea sitllaliilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Aclionarilor nu limiteaza
raspunderea fala de Banca a membrilor Consiliului de Supraveghere, a membrilor Directoratului saua
auditorului financiar pentru actele acestora.

Articolul26 Profiturile ~i pierderile 8ancii.

26.1 Banca va constitui fondullegal de rezerva, precum ~i orice alte fonduri prevazute de legislalia roman a ~i
de regulamenlele Bancii Nalionale a Romaniei sau considerate necesare de catre Banca, in scopul bunei
funclionari a acesteia.
26.2 Dupa deducerea conlribuliilor la fond uriIe menlionate mal sus ~i dupa plata Impozitelor, profitul Bancii va
fi distribuit in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Aclionarilor Bancii.

Articolul 27 Registrele 8ancii.

27.1 Banca va intocmi ~i line, in limba romana,la sediul Bancii, urmatoarele documente ~i registre:

Actul Constitutiv, impreuna cu actele adilionale la acesta;

Reg/strul ~edinlelor Adunarii Generale a Aclionarilor;

Registrul ~edinlelor Consiliului de Supraveghere, ale Directoratului, ale comitetelor prevazute de lege sau de
reglementarile Bancii Nalionale a Romaniei, precum ~i, dupa caz, ale comiletelor constituite pe baza hotararii
organelor statu tare ale Bancii;

Registrul aclionarilor Bancii;

Registrul obligaliunilor;

Registre conlabile ~i evidenle care sa reflecte in mod c1ar ~i exact starea activitalii sale, cu explicarea
tranzacliilor ~i a starii sale financiare, astfel incat sa permita Bancii Nalionale a Romaniei sa constate
respectarea de catre Banca a prevederilor legale;

Regulamente interne legate de desfa~urarea activitalii ~i orice amendamente ale acestora;

Orice alte registre cerute prin lege sau prin reglementarile Bancii Nalionale a Romaniei.



CAPITOLUL VIII
DIZOLVAREA SI L1CHIDAREA BANCII

Articolul28 DizolvareaBancii.

28.1 Dizolvarea Bancii va avea loc in conformilale cu hotararea Adunarii Generale a Aciionarilor sau prin orice
alta modalitate prevazuta de legislaiia romana,
28.2 in cazul dizolvarii, Banca va respecta loate formalilaiile previizule de legea in vigoare la acel moment in
vederea dizolvarii.

Articolul29 LichidareaBancii.

29.1 in eventualitatea dizolvarii Bancii, lichidarea va fi efectuata de un numar de 1 pana la 3 lichidatori, numiii
de Adunarea Generala a Aciionarilor, care va slabili ~i remuneraiia acestora,
29.2 Toale documenlele emise de Banca pe durata procesului de lichidare vor meniiona faptul ca Banca se
afla in Iichidare,
29.3 Lichidarea se va desfa~ura in conditiile ~i cu respectarea procedurilor prevazute de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IX
PREVEDERI FINALE

Articolul30 Diverse.

30.1 Banca va respecla loale prevederile legislatiei aplicabile activilaiii bancare din Romania.
30.2 Prevederile prezentului Act Constilutiv se completeaza cu prevederile legii privind societatile comerciale,
precum ~i cu prevederile legislatiei bancare aplicabile.
30.3 Banca nu va acorda credile sau alte facilitati niciunuia dinlre membrii Consiliului de Supraveghere sau ai
Direcloratului ~i nu va garanta imprumuturi pe care oricare dinlre membrii Consiliului de Supraveghere sau ai
Directoratului le-ar contracta de la aile instilutii de credit.
30.4 Banca nu va incheia contracle cu membrii Consiliului de Supraveghere sau ai Directoralului, ori cu
autorilatile stalului sau cu alte entilaii sau persoane cu care se afla in relatii speciale, in alt mod decat pe baze
comerciale, in cadrul desfa~urarii normale a aclivitatii ~i in conformitate cu legislatia aplicabila.
30.5 Membrii Consiliului de Supraveghere, cei ai Directoratului ~i toti salariatii Bancii au obligaiia de a pastra
confidentialitalea informatiilor referitoare la aclivitaiile ~i operaiiunile Bancii, in conformilate cu cerintele
legislatiei aplicabile ~i a conlractelor de muncii sau de alta natura incheiate cu Banca.

Prezenlul Act Constilutiv a fost adoptal prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptala in
~edinta din data de 07.02.2014 ~i a fosl redactat in patru (4) exemplare originale,



Anexa 1 la Actul Constitutiv
Structura actionariatului

Nr. Numele Adresa Cetateni Capital Numar Valoare Participar
Crt a social actiuni actiuni e la

subscris si capitalul
varsat social

1 Dorinel Podu Romana 34.509.390, 172.546.95 34.509.390, 93,27%
Umbrarescu Turcului, 6 ron 3 6

judetul Bacau
CNP
161110904664
9

.

2 Uniunea. Bucuresti, Romana 1.415.194,6 7.075.973 1.415.194,6 3,83%
Nationala a Calea Plevnei ron
Cooperatiei nr. 46-48,
Mestesugares sector 1, CUI
ti UCECOM 2793000

3 Alti actionari 105 actionari detin un numar de 1.545.189 actiuni, reprezentandun aport la
persoane capitalul social de 0,83%
iuridice

4 Alti actionari 2.330 actionari detin un numar de 3.832.170 actiuni, reprezeritand un aport la
persoane capitalul social de 2,07%
fizice



- --------~--------------------------

Anexa 2 la Actul Constitutiv
. Componenta initiala a Consiliului de Supraveghere

Nr. Crt. Nume Calitate

1 Roxana Aida Moldovan Presedinte

2 Stefan Nanu Membru
.

3 Valentina Elena Siclovan Membru
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