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HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A Aql0NARlLOR

RANCH RoMANE DE CREDITE ~I INVESTITII S.A.

NR. 10/15.12.2014

In baza convocarii emisa de Directoratul Bancii Romane de Credite $i Investilii S.A., publicatii in Monitorul

Oticial al Romaniei, Partea a-IV-a, nr. 6943 din data de B.I 1.2014 $i in ziarul Jurnalul National din data de

B.I 1.2014, s-a intrunit la prima convocare Adunarea Generala Ordinara a Aclionarilor RANcH ROMANE

DE CREDITE ~I INVESTITH S.A., denumitii in continuare Banca, astazi, 15.12.2014, ora 11.00 la sediul

central al societiitii, situat in Bucure$ti, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Etajele 7 $i 8, Sector 3.

~edinta a fost deschisa $i prezidatii de domnu! CiiHn-Daru PETRUTI, Director General Adjunct al Bancii,

desemnat sa coordoneze temporar activitatea Bancii prin Hotiirarea or. 27/12.11.2014 a Consiliului de

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

Pentru asigurarea secretariatului adunarii generale, a fost ales dintre aclionarii prezenli 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 linerea adunarii au fost prezenli, potrivit procesului verbal al adunlirii ioregistrat

sub or. 10/15.12.2014 in Registrul adunarilor generale ale societatii $i actelor anexate acestuia, aclionari

delinatori ai unei participalii de 98,1931 % la capitalul social al Bancii, constatiindu-se indep!inirea condiliilor

legale $i statutare de cvorum pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Aclionarilor. Cu un

numlir de 618.274.073 voturi, reprezentiind 100% din capitalul social prezent, Adunarea Generala Ordinara a

Aclionarilor a adoptat prezenta:

HOTARARE

I. Aprobarea restrangerii componenlei Consiliului de Supraveghere al Bancii Romane de Credite $i

Investilli S.A. de la 5 (cinci) membri in prezent, la 3 (trei) membri.

2. Aprobarea incetarii mandatului doamnei Roxana Aida MOLDOVAN din functia de Pre$edinte $i

membru al Consiliul de Supraveghere al Bancii Romane de Credite $i Investilii S.A.urmand ca incetarea

mandatuJui sau sa intervina potrivit dispoziliilor Contractului de Mandat incheiat cu Banca.
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3. Aprobarea incetarii mandatului domnei Magdalena Luminita MANEA din funclia de membru al

Consiliul de Supraveghere al Bancii Romane de Credite ~i Investilii S.A., urmiind ca incetarea

mandatului sau sa intervina potrivit dispozitiilor Contractului de Mandat incheiat cu Banca.

4. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri ~i cheltuieli al Bancii pentru exerciliul financiar 2014, astfel

cum acesta a fost prezentat de Directorat.

5. Aprobarea rectificarii planului de activitate al Bancii pentru exerciliul financiar 2014 in sensul

dimensionarii acestuia in funclie rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Bancii pentru

exerciliul fmanciar 2014.

6. Respingerea bugetului de venituri ~i cheltuieli previzionat ~i a planului de activitate previzionat pentru

exerci~iul financiar 2015.

7. Aprobarea imputemicirii Directoratului Blincii pentru ca acesta sa intocmeasca toate documentele, sa

intreprinda toate masurile ~i sa indeplineasca toate formalitiitile ~i acliunile necesare in vederea aducerii

la indeplinire, inscrierii ~i pubJicitiilii hotiirarii Adunarea GeneraIa Ordinara a Actionarilor potrivit

ordinii de zi.

8. Aprobarea imputemicirii domnului Calin-Doru PETRUTI, director general adjunct al Bancii, pentru ca

acesta sa intocmeasca si sa semneze toate documentele, sa intreprinda toate masurile ~i sa indeplineasca

toate formalitiilile ~i acliunile necesare in vederea aducerii la indeplinire, inscrierii ~i publicitiilii

hotiirarii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a AClionarilor potrivit celor de mai sus.

Pre~edintele de sedinlii,

Secretar de ~edinla,

Director General Adjunct

eaHn-Doru PETRUP
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