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 PROCURA SPECIALA 

PENTRU  

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 

 

 

 Subscrisa, ____________________________ cu sediul in loc._____________, str.____________ , 

nr._________________, jud._______________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul ______________sub nr.  J___/_______/_______, C.U.I. __________________ reprezentata legal 

prin ___________________________, in calitate de ____________________________, detinator a 

______________________ actiuni emise de BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A., numesc 

prin prezenta pe dl./dna ______________________________, cetăţean român, domiciliat in 

__________________, str._____________, nr._________, bl._______, sc.____________, 

ap.____________jud. ____________, identificat prin B.I./C.I. seria ______ nr. ________, eliberata de 

__________ la data de ____________, valabila pana la data de ____________, CNP _______________, ca 

reprezentant al subscrisei in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BANCII ROMANE DE 

CREDITE SI INVESTITII S.A.  care va avea loc la data de 11.05.2015, ora 11.00, la sediul central al Bancii, 

situat în Bucureşti, str.Nerva Traian, nr. 3, etajele 7 şi 8, sector 3, sau la data de 12.05.2015, ora 11.00, in cazul 

in care cea dintâi nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subscrisa inregistrate 

in Registrul actionarilor BANCII ROMANE DE CREDITE SI INVESTITII S.A. dupa cum urmeaza:  

 

ORDINEA DE ZI: 

1. Modificarea Actului Constitutiv al Băncii Române de Credite şi Investiţii, după cum urmează: 

a. Completarea Articolului 6 „Obiectul de activitate al Bancii”, punctul 6.1 din Actul Constitutiv al Băncii cu 

următoarele activităţi: 

“s) Actionarea ca agent in cadrul contractelor de credit sindicalizat sau de tip Club, in baza 

mandatului primit de la celelalte banci cofinantatoare (CAEN 6419); 

t) Efectuarea de operatiuni de debitare automata a contului clientilor bancii in baza mandatului 

acordat de acestia (CAEN 6419); 

u) Depozitarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative şi ale fondurilor de pensii 

administrate privat (CAEN 6419). 

(v) Actionarea in numele si pe seama altor entitati pentru promovarea serviciilor acestora catre 

clientii Bancii, in subsidiar cu produsele si serviciile oferite de Banca (CAEN 6419).” 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

b. Modificarea literei b) din cuprinsul Articolului 6 „Obiectul de activitate al Bancii”, punctul 6.1 din Actul 

Constitutiv al Bănci, în sensul:„Acordare de credite, incluzând, printre altele: credite de consum, credite 

ipotecare, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring cu sau fără regres, scontare, forfetare 

(CAEN 6419, CAEN 6499);” 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

c. Modificarea Articolului 9 „Drepturile şi obligaţiile ce decurg din Acţiuni”, în sensul introducerii unor 

puncte noi, cu următorul cuprins: 

“9.7 Toţi acţionarii Băncii vor avea un drept de preemţiune pentru achiziţionarea acţiunilor Băncii pe care alţi 

acţionari intenţionează să le vândă.  
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9.8 Orice acţionar ce doreşte să înstrăineze acţiuni ale Băncii, va notifica acest lucru Directoratului, indicând 

numele, prenumele sau denumirea sa şi datele de contact, numărul de acţiuni ale Băncii pe care doreşte să le 

vândă, eventualele sarcini ce grevează acţiunile, preţul pe care îl solicită şi orice alte termene şi condiţii relevante 

pentru vânzare-cumpărare, solicitând totodată Directoratului să publice oferta de vânzare pe pagina de internet 

a Băncii, în secţiunea rezervată acţionarilor Băncii. 

9.9 Acţionarii interesaţi să achiziţioneze acţiunile Băncii oferite spre vânzare, trebuie să îşi exercite dreptul de 

preemţiune în 10 (zece) zile calendaristice de la momentul publicării de către Directorat a ofertei de vânzare pe 

pagina de internet a Băncii, în secţiunea rezervată acţionarilor. În calculul termenului sunt incluse ziua publicării 

şi cea în care se împlineşte termenul.  

9.10 Acţionarii interesaţi să achiziţioneze acţiunile Băncii oferite spre vânzare, vor notifica exercitarea dreptului 

lor de preempţiune atât vânzătorului, cât şi Directoratului Băncii, cerând acestuia din urmă publicarea acceptării 

ofertei de vânzare pe pagina de internet a Băncii, în secţiunea rezervată acţionarilor. Pentru a fi valabil exercitat 

dreptul de preempţiune, notificarea acceptării ofertei de vânzare trebuie comunicată în termenul arătat la punctul 

9.9 de mai sus atât către vânzător, cât şi către Directoratul Băncii. 

9.11 Dacă în termenul arătat la puntul 9.9 de mai sus mai mulţi acţionari ai Băncii îşi vor manifesta dreptul de 

preempţiune, atunci acţionarul vânzător va fi liber să aleagă dintre acţionarii care şi-au manifestat dreptul de 

preempţiune pe cel căruia să i le vândă, inclusiv prin negocierea cu aceştia a unui preţ neapărat mai mare decât 

cel din oferta publicată pe pagina de internet a Băncii. 

9.12 Dacă în termenul de exercitare al dreptului de preempţiune niciun acţionar al Băncii nu îşi va manifesta 

intenţia de a achiziţiona acţiunile propuse spre vânzare, atunci acţionarul interesat le va putea oferi spre 

cumpărare unor persoane ce nu sunt deja acţionari ai Băncii, la un  preţ cel puţin egal şi în aceleaşi condiţii 

prevăzute în oferta publicată pe pagina de internet a Băncii. 

9.13 Dacă acţionarul ce intenţionează să înstrăineze acţiuni ale Băncii decide să scada preţul pe care l-a solicitat 

prin anunţ, sau orice alte condiţii ale vânzării, atunci respectivul acţionar va notifica Directoratului Băncii, spre 

publicare pe pagina de internet a Băncii, în secţiunea destinată acţionarilor, noile condiţii ale ofertei de vânzare 

a acţiunilor Băncii pe care le deţine. De la momentul publicării modificărilor va începe un nou termen de 10 

(zece) zile pentru manifestarea dreptului de preempţiune al celorlalţi acţionari. 

9.14 Dreptul de preempţiune al acţionarilor asupra acţiunilor Băncii este indivizibil, nu se poate ceda şi este 

instituit pe toată durata de existenţă a Băncii. În cazul decesului unui acţionar al Băncii, persoană fizică, dreptul 

său de preempţiune asupra acţiunilor celorlalţi acţionari va aparţine succesorilor săi, pentru, o perioadă de 5 ani 

de la momentul finalizării procedurilor legale de publicitate cu privire la prezentul Act Constitutiv al Băncii şi 

dispoziţiile ce instituie dreptul de preempţiune.” 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

d. Modificarea Articolului 11 „Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor”, punctul 11.8 din Actul 

Constitutiv al Bancii in sensul: „11.8 Situaţiile financiare anuale împreună cu rapoartele Consiliului de 

Supraveghere şi ale auditorului financiar se depun la sediul social al Băncii pentru a putea fi consultate de 

acţionari, de la data publicării convocării.” 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

e. Modificarea Articolului 14 „Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor”, punctul 

14.2 din Actul Constitutiv al Bancii, in sensul:„14.2 Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor se vor 

adopta prin vot deschis, cu excepţia hotărârilor referitoare la alegerea sau revocarea membrilor Consiliului 
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de Supraveghere, numirea sau revocarea auditorului financiar şi stabilirea răspunderii membrilor 

Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului si a organelor de control ale Bancii.” 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

f. Modificarea Articolului 18 „Functionarea Consiliului de Supraveghere”, punctul 18.4 din Actul Constitutiv 

al Băncii în sensul:„18.4 Şedinţele Consiliului de Supraveghere vor fi organizate în termen de cel mult 15 

zile de la convocare. Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de Supraveghere va fi stabilită de Preşedintele 

Consiliului de Supraveghere, cu întregul suport şi cooperarea Directoratului Băncii. „ 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

g. Modificarea Articolului 19 „Desemnarea si structura Directoratului”, punctul 19.4 din Actul Constitutiv al 

Băncii în sensul:„19.4 Cu ocazia desemnării membrilor ulteriori ai Directoratului, Consiliul de 

Supraveghere va desemna Directorul General şi Directorii Generali Adjuncti ai Directoratului. Directorul 

General va desemna doi dintre Directorii Generali Adjuncti pentru a-i prelua  responsabilităţile zilnice in 

cazul absentei sale, indicand totodata si ordinea acestora de prioritate.” 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

h. Modificarea Articolului 20 „Atribuţiile Directoratului”, punctul 20.2 din Actul Constitutiv al Băncii în 

sensul:„20.2 Directoratul va realiza şi va fi răspunzător pentru conducerea operativă şi executivă a 

Băncii, sub supravegherea şi îndrumarea Consiliului de Supraveghere. Fiecare dintre membrii 

Directoratului, precum şi Directorul General au şi atribuţiile şi îndatoririle ce rezultă din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Directoratului, aprobat de Consiliul de Supraveghere” 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

i. Modificarea Articolului 20 „Atribuţiile Directoratului”, punctul 20.4, lit. a) din Actul Constitutiv al Băncii 

în sensul:„a) Să decidă, cu respectarea normelor legale şi a reglementărilor interne ale Băncii, 

schimbarea sediului Băncii pe teritoriul Municipiului Bucuresti, competenţă delegată Directoratului prin 

prezentul Act Constitutiv potrivit dispoziţiilor art. 114 din Legea 31/1990;” 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

j. Modificarea Articolului 20 „Atribuţiile Directoratului” din Actul Constitutiv al Băncii, în sensul introducerii 

unui nou punct, 20.11, cu următorul cuprins:„20.11 În termen de maxim 24 de ore de la recepţia unei 

notificări dintre cele arătate la punctele 9.8, 9.10 şi 9.13 de mai sus, Directoratul va asigura publicarea 

respectivei notificări pe pagina de internet a Băncii, în secţiunea destinată acţionarilor Băncii, prevăzută la 

punctul 20.10 de mai sus. In cazul in care termenul de 24 de ore se implineste intr-o zi nelucratoare, atunci 

acesta va fi prelungit pana in urmatoarea zi lucratoare.” 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

k. Modificarea Articolului 22 „Desemnarea Auditorului Financiar”, punctul 22.2 din Actul Constitutiv al 

Băncii în sensul:„22.2 Auditorul financiar este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor dintre 

persoanele juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România să desfăşoare activitate de 

audit financiar în condiţiile legii. Auditorul financiar este înlocuit periodic. Periodicitatea înlocuirii 

auditorului financiar al Băncii este de cel mult 3 ani. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 

poate decide prelungirea contractului cu auditorul existent numai în condiţiile schimbării 

coordonatorului echipei care realizează auditul financiar.” 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
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l. Modificarea Articolului 22 „Desemnarea Auditorului Financiar”, punctul 22.3 din Actul Constitutiv al 

Băncii în sensul:„22.3 Ulterior aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 

22.2, Directoratul este împuternicit să stabilească prin negociere cu auditorul financiar termenii şi condiţiile 

Contractului de Asigurare de Servicii de Audit Financiar. Directoratul va incheia contractul cu Auditorul 

desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor doar dupa aprobarea prealabila a Consiliului 

de Supraveghere a formatului respectivului contract. Contractul de audit va obliga expres auditorul 

financiar să înlocuiască periodic coordonatorul echipei care realizează auditul financiar, potrivit 

reglementărilor interne ale Băncii.” 
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

2. Împuternicirea Directoratului Băncii pentru ca acesta să finalizeze procesul de transfer către Piraeus Bank 

România S.A. al activelor imobiliare, potrivit proiectului de divizare (planul de divizare) publicat în 

Monitorul Oficial al României nr. 2798 din 28.05.2013. În acest sens, Directoratul va semna, potrivit 

reglementarilor legale şi a celor interne ale Băncii, actul aditional în formă autentică la Protocolul de 

predare-primire a bunurilor imobile în urma efectuării operaţiunii de divizare a ATE Bank Romania S.A., 

autentificat sub nr. 2031 din data de 01.12.2013 de notarul public Miu Adrian Claudiu din Bucureşti pentru 

transferul celor două imobile rămase, respectiv: 

i. Imobilului situat în Bucureşti, Str. Sfinţii Voievozi nr.5, sector 1, compus din suprafaţa de 990 mp 

teren din acte (suprafaţa de 815 mp teren din măsurători cadastrale), cu număr cadastral 239979 

(nr. cadastral vechi 26531) şi construcţiile provizorii: cabină poartă, cu număr cadastral 239979-

C1 şi garaje, cu număr cadastral 239979-C2, amplasate pe terenul descris mai sus, înscris în Cartea 

Funciară nr. 239979 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 96083) a localităţii Bucureşti, 

sector 1, conform încheierilor nr. 218756/2009 şi nr. 4987/2015 eliberate de Biroul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Sector 1 Bucureşti, cu o valoare netă contabilă de 550.173,43 lei şi 

ii. Imobilului situat în Constanţa, B-dul Alexandru Lăpuşneanu nr.104, bl. Complex Dacia, etaj 1, 

judeţul Constanţa, cu suprafaţa utilă de 217,36 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 228021-C1-U2 

(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 101463) a Mun. Constanţa, judeţul Constanţa, cu 

număr cadastral 3153/1;5, conform încheierii nr. 68416/2006 eliberată de Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară Constanţa, împreună cu cota parte de 1/100 din părţile şi dependinţele 

comune ale imobilului, care prin natura şi destinaţia lor sunt în coproprietate forţată. Etajul 1 face 

parte din imobilul situat în Constanţa, B-dul Alexandru Lăpuşneanu nr.104, bl. Complex Dacia, 

imobilul in intregimea sa avand o valoare netă contabilă de 2.350.632,70 lei.  
PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

 

3. Împuternicirea Directoratului Băncii pentru ca acesta să întocmească toate documentele, să întreprindă 

toate măsurile şi să îndeplinească toate formalităţile şi acţiunile necesare în vederea aducerii la îndeplinirea 

hotararilor adunarii generale, înscrierii şi publicităţii hotărârii adoptate de Adunarea Generală 

Extraordinară a Acţionarilor potrivit ordinii de zi. 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 
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4. Împuternicirea Directoratului General Adjunct, domnul Călin-Doru PETRUŢI, pentru a semna 

documentele societare ce urmează a fi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, conform 

ordinii de zi propuse mai sus. 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE 

   

 

Nota: 

 Pentru exercitarea votului se va marca cu X, pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi supuse 

votului, o singura casuta, conform optiunii dumneavoastra de vot. 

 Procurile necompletate, nemarcate cu X sau marcate cu X in mod necorespunzator (in mai multe casute 

pentru acelasi punct de pe ordinea de zi) nu vor fi luate in considerare. 

 

      Prezenta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii 

speciale va fi transmis pana cel tarziu la data de 9 Mai 2015, ora 11,  la sediul BANCII ROMANE DE CREDITE 

SI INVESTITII S.A. din Bucuresti, str.Nerva Traian, nr.3, etajele 7 si 8, sector 3, cu cel de-al doilea exemplar 

reprezentantul se va prezenta la Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor, iar cel de-al treilea va ramane 

la actionarul reprezentat. 

 

        DATA                                             Denumirea  

         (cu majuscule) 

 .........................     ………………………………………………… 

                   Reprezentata prin  

         Nume si Prenume 

                                                                                                                  (cu majuscule) 

 

       ………………………………………………… 

 

                                                                                                                 Semnatura si stampila 

       ………………………………………………… 

 


