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HOTAAAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

BANCII ROMANE DE CREDITE ~I INVESTITII S.A.

NR. 07/15.12.2014

in baza convocarii emisa de Directoratul Bancii Romane de Credite ~i Investitii S.A., publicata in Monitorul

Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 6943 din data de 13.1 1.2014 ~i in ziarul Jumalul National din data de

13.11.2014, s-a intrunit la prima convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BANCII

ROMANE DE, CREDITE ~I INVESTITII S.A., denumita in continuare Banca, astiizi, 15.12.2014, ora 12.00

la sediul central al societatii, situat in Bucure~ti, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Etajele 7 ~i 8, Sector 3.

~edinta a fost deschisa ~i prezidata de domnul CliIin-Doru PETRUTI, Director General Adjunct al Bancii,

desemnat sa coordoneze temporar activitatea Bancii prin Hotararea nr. 27/12.1 1.2014 a Consiliului de

Supraveghere al Bancii ca urmare a incetarii mandatului domnului Director General Marinel Burduja.

Pentru asigurarea secretariatului adunarii genera Ie, a fost ales dintre actionarii prezenti un secretar in persoana

domnului Cornel GEORGESCU, iar dintre angajatii Bancii a fost desemnat un secretariat tehnic compus din 2

membri: doamna Daniela CEANGA si domnul Cristian IONESCU.

La data ~i locul stabilite pentru tinerea adunarii au fost prezenti, potrivit procesului verbal al aduniirii inregistrat

sub nr.04 in Registrul adunarilor generale ale societatii ~i actelor anexate acestuia, actionari detinatori ai unei

participatii de 98,1949% la capitalu'l social al Bancii, constatandu-se indeplinirea conditii1or legale ~i statutare

de cvorum pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Cu un numar de

618.285.380 voturi, reprezentand 100% din capitalul social prezent, Adunarea Generala Extraordinara a

Actionarilor a adoptat prezenta:

HOTAAARE

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii Romane de Credite ~i Investitii S.A., luand In

considerare propunerile formulate de actionari in cadru! prezentei Adunari, dupa cum urmeaza:

a. Modificarea Articolului 9 "Drepturile ~i obligatiile ce decurg din Actiuni", punctul 9.3 din Actul

Constitutiv al Bancii in sensu!:

,,9:3 Fiecare Actiune platita confera titularului sau dreptul la un vot in adunarea generala a

actionarilor, dreptul de a participa la impiirtirea profitului, astfel cum acesta este stabilit de catre

adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la impartirea active lor Bancii in cazul
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lichidarii acesteia, dreptul de a fi informat la cerere, prompt, corecl ~i complet despre

activitatea BancH, precum ~iorice alt drept sau obligalie previizute de legislalia in vigoare."

b. Modificarea Articolului 10 "Competenle ~iAtribulii", punctullO.2litera e) din Actul Constitutiv al

Bancii in sensul:

"e) sa evalueze activitatea membrilor Consiliului de Supraveghere ~i sa stabileasca remuneralia

cuvenita membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exerciliul in curs ~i principiile ~i limitele

generale cu privire la remuneralia membrilor Directoratului;"

c. Modificarea Articolului 13 "Organizarea Adunarii generale a Aclionarilor", punctul 13.1 din Actul

Constitutiv al Bancii in sensul:

,,13.1 Sedinla Adunarii Generale a Aclionarilor va fi prezidata de Directorul General sau, in absenta

acestuia, de catre acela care ii tine locul".

d. Modificarea Articolului 17, punctul 17.1, litera c) din Actul Constitutiv al Bancii in sensul:

"c)nume~te ~i revoca membrii Directoratului si Directorul General, stabile~te competenlele

Directoratului, obiectivele de performanta individuala si obiectivele-tinta semestriale ale

Direcloratului, termenii ~i condiliile mandatului membrilor Directoratului, atribuliile, criteriile de

evaluare ~iremuneratia fiecaruia dintre membrii Directoratului"

e. Modificarea Articolului 17, punctul 17.1 din Actul Constitutiv al Bancii in sensul introducerii unei

noi'atribulii "s)", cu urmatorul conlinu!:

"s) pana pe data de 31 decembrie, respectiv 1 iulie a fieciirui an, elaboreaza ~i comunica

Directoratului obiectivele, obiectivele linta ~i criteriile de performanlii aplicabile membrilor

Directoratului in semestrul urmator, spre insu~ire de catre Directorat ~i publicare pe pagina de

internet a Bancii, in secliunea rezervata aClionarilor."

f. Modificarea Articolului 17 "Atribuliile Consiliului de Supraveghere" din Actul Constitutiv al

Bancii in sensul introducerii unui nou punct 17.7 cu urmatorul cuprins:

,,17.7 In afara celor de mai sus, Consiliul de Supraveghere are ~i obligalia de a supraveghea

executarea de catre Directorat a obligaliilor acestuia de a transmite Aclionarilor, la cererea acestora,

in timp util, potrivit reglementarilor interne ~i cu respectarea dispoziliilor legale ~i ale Actului

Constitutiv al Bancii, intr-un limbaj clar ~iu~orde inleles, informalii complete, relevante, corecte ~i

sincere despre Banca ~i activitatea acesteia, necesare Aclionarilor pentru exercitarea in cuno~tinlii
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de cauza a tuturor drepturilor lor ce reies din calitatea de actionar al Bancii, precum ~i a celei de

publicare a informaliilor aratate la punctul 20.9 de mai jos."

g. Modificarea Articolului 20 ,,Atribuliile Directoratului" din Actul Constitutiv al Bancii in sensul:

Introducerea unui nou punct 20.7 cu urmatorul cuprins: ,,20.7 In afara celor de mai sus,

Directoratului Ii revine sarcina permanentii de a se ocupa in mod proactiv de relalia cu aclionarii

Bancii, amt pe baze formale, cat ~i informale, pe baza strategiei, politicilor de gestionare a relatiei

cu aClionarii ~i sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sens in care, avand in vedere ~i

consideratiile juridiee ~i strategice, Directoratul furnizeazii Actionarilor, la cererea acestora, intr-un

limbaj clar ~i u~or de inleles, informalii complete, relevante, corecte ~i sincere despre Banca ~i

activitatea acesteia, necesare Aclionarilor pentru exercitarea in cuno~tinlii de cauzii a tuturor

drepturilor lor, ce reies din calitatea de aClionar al Bancii."

Introducerea unui nou punct 20.8 cu urmatorul cuprins: ,,20.8 In sensul celor de la punctul 20.7 de

mai sus, Directoratul va raspunde, cu respectarea limimrilor legale, in termen de maxim 5 zile

lucriitoare de la prim ire, oriciirei solicitiiri de informare primite de la aclionarii Bancii, in principal

celor care vizeazii informatii privind plata dividendelor, participarea la capitalul Bancii ~i date de

raportare financiara (rapoarte period ice, activ net, venituri, cheltuieli etc). Fiira a aduce atingere

prevederi10r prezentului paragraf privind termenu1 de raspuns al Directoratului la solicitarile de

informare primite din partea actionarilor Bancii, Directoratul va prezenta raspunsul falii de

solicitiirile de informare ale aetionarilor ~i in cadrul urmatoarei adunari generale a aclionarilor ~i,

daca 0 astfel de adunare nu este programatii in termenul de raspuns previizut mai sus, Directoratul

va comunica riispunsulla solicitare prin publicare pe pagina de internet a Bancii."

Introducerea unui nou punct 20.9 cu urmatorul cuprins: ,,20.9 Directoratul va asigura publicarea

trimestrialii, respectiv pana la 30 aprilie pentru Trimestrul I al anului in curs, pana la 31 iulie

pentru Trimestrul II al anului in curs, pana la 31 octombrie pentru Trimestrul III al anului in curs si

pana la 31 ianuarie a anului urmator pentru trimestrul IV, pe pagina de internet a Bancii, spre

informarea Aclionarilor, a cate unui raport asupra activitalii Bancii care va contine eel putin

urmatoarele: (i) masurile intreprinse in perioada de referinlii pentru indepliniea obiectivelor din

Planul de activitate al Bancii pentru anul respectiv, (ii) masurile intreprinse in perioada de referinlii

pentru indepliniea obiectivelor din Planul de afaceri al Bancii pentru anul respectiv, (iii) masurile

intreprinse in perioada de referinla pentru indeplinirea obiectivelor din Programul de investitii al

Bancii pentru anul respectiv, (iv) stadiul de execulie a1 bugetului de venituri ~i cheltuieli al Bancii
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pentru anul respeetiv, eu indiearea eheltuielilor oeazionate de aehizitii ~i a veniturilor realizate din

aetivitatea baneara a Baneii".

Introdueerea unui nou punet 20.10 eu unnatorul euprins: ,,20.10 in seopul dispozitiilor de la

punetele 20.8 ~i 20.9 de mai sus, Direetoratul va asigura erearea pe pagina de internet a Baneii a

unei seetiuni destinate Aetionarilor Baneii, la care aeeesul va fi pennis doar Aetionarilor, pe baza

de parola ~ieonturi uniee de utilizatori ee vor fi valabile exclusiv pe perioada in care 0 persoana are

ealitatea de Ae\ionar at Blineii."

.
2. Aprobarea efeetuarii unei expertize de evaluare a aetivitli\ii Baneii pentru perioada dintre data de 7 februaJ\e

2014 ~idata efeetuarii expertizei, privind eel putin, dar Taraa se limita la unnatoarele:

i. Care sunt reglementlirile interne ale Baneii eu privire la politiea de remunerare? Este politiea

Blineii aliniatli mediei pie\ei de profit in eeea ee prive~te euantumul salariilor ~i al onorariilor

membrilor organului de eondueere al Blineii?

ii. Care sunt reglementlirile interne ale Baneii eu privire la investi\ii, preeum ~i la aehizi\ia de

bunuri ~i servieii, in domeniile relevante ale Blineii, inclusiv IT. Care sunt aehizi\iile efeetuate

de Banea in perioada de referin\a? A efectuat Banea in perioada de referintii aehizitii de bunuri

sau servieii la preturi superioare mediei pie\ei, ori in eondi\ii neconeuren\iale?

iii. in ee masura respeetli reglementarile interne ale Blineii eerin\ele bunei guvernan\e corporative?

Au fost adoptate in Banea procedurile, politieile ~i nonnele interne neeesare unei bune

guveman\e corporative? Existli in regulamentele de organizare ~i funetionare ale Consiliului de

Supraveghere ~i/sau Direetoratului dispozi\ii eontrare legii sau aetului eonstitutiv al Baneii ori

regulamentelor ~inonnelor adoptate de BNR?

iv. in ee masura si cum a fost exeeutat bugetul de venituri ~i eheltuieli al Baneii in perioada de

referintii? A respeetat aetivitatea Baneii planul de aetivitate aprobat de adunarea generala a

ae\ionarilor Baneii?

ale earei rezultate sa fie eonsemnate intr-un raport predat ofieial direetoratului ~i eonsiliului de

supraveghere, preeum ~i auditorilor interni ai soeietli\ii, spre a fi adus Ja euno~inta ae\ionarilor Blineii, la

eererea aeestora, preeum ~ipentru a fi analizat ~ia se propune eventualeJe masuri neeesare.

2. Aprobarea imputernieirii Direetoratului Baneii pentru ea aeesta sa intoemeasea toate doeumentele, sa

intreprinda toate masurile ~i sa indeplineasea toate fonnalitli\ile ~i ae\iunile neeesare in vederea adueerii la

indeplinire, inscrierii ~i publieitli\ii hotliriirii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Aetionarilor

potrivit ordinii de zi.
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3. Aprobarea imputernicirii domnului Calin-Doru PETRUTI, director general adjunct al Bancii, pentru ca

acesta sa intocmeasca si sa semneze toate docurnentele, sa intreprindii toate masurile $i sa indeplineasca

toate formalitiitile $i actiunile necesare in vederea aducerii la indeplinire, inscrierii $i publicitatii hotiiriirii

adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Pre$edintele de sedintii,

Secretar de $edintii,

Director General Adjunct

Ciilin-Doru PETRUTI

Cornel Georgescu
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