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  CABINET PREŞEDINTE EXECUTIV NR. 325/21.07.2016 

  

 

 

 

CONVOCARE 

A 

ADUNĂRILOR GENERALE  ALE ACŢIONARILOR 

BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. 

 
În temeiul prevederilor art. 111, 113, 117 si 119  din Legea societatilor nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completarile ulterioare şi ale art. 11.2 lit h), 11.3 lit.d), 11.3 e) şi 
art. 12 si art. 13.5 din Actul constitutiv al Bancii Comerciale Romane S.A.(BCR SA), Comitetul 
Executiv convoacă în ziua de 26 august 2016 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR 
SA, la sediul din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, ora 13.00 si Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor BCR SA, in acelasi loc, ora 13.30, cu următoarele ordini de zi: 

 
 
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BCR SA 
 
 

I. MATERIALE PENTRU APROBARE 
 

1.1. Nominalizarea companiei de audit extern pentru anul 2016 pentru BCR SA si 
subsidiarele Grupului BCR 

 
 

II. DIVERSE 
 
 

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR BCR SA 

 

I. MATERIALE PENTRU APROBARE 

 

1.1. Completarea obiectului de activitate prevăzut în Actul constitutiv al  BCR SA după 
cum urmează: 

Articolul 9 pct.9.2 litera  p) din Actul constitutiv al BCR SA se completează cu 
inca doua liniute a 10-a si a 11-a, care vor avea următorul conţinut: 

[…] 
- actionarea in numele si pe seama altor entitati financiare pentru vanzarea/ distribuirea 

produselor/ serviciilor financiare ale acestora, precum si prestarea de servicii suport 
necesare pentru vanzarea/ distribuirea acestor tipuri de produse/ servicii;  

- actionarea in numele si pe seama altor institutii de plata/ institutii emitente de moneda 
electronica ca agent de plata/ agent de plata pentru moneda electronica.” 

 



 

 

1.2. Desemnarea presedintelui executiv al Comitetului executiv să semneze forma 
actualizată  a Actului constitutiv al BCR SA astfel cum a fost completat prin hotărârea Adunării 
generale extraordinare a acţionarilor BCR SA din 26 august 2016, în vederea depunerii şi 
menţionării în Registrul Comerţului şi publicării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. 

1.3. Fuziunea prin absorbtie a subsidiarelor BCR Real Estate Managenent SRL 
(“REM”) si Bucharest Financial Plazza SRL (“BFP”) in calitate de societati absorbite, cu  Banca 
Comerciala Romana SA (“BCR”) in calitate de societate absorbanta. 

 
 

II. DIVERSE 

 

 
Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor si in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este        
06 august 2016. 

 
 În cazul în care pe data de 26 august 2016 nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea 
deliberărilor, se reconvoacă Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinara a 
Acţionarilor BCR SA pentru ziua de 29 august 2016 ora 13.00, respectiv ora 13.30 la sediul din 
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, cu aceleaşi ordini de zi. 
 
 Convocarea Adunarilor generale ale actionarilor se publica intr-un ziar de circulatie 
nationala si pe website-ul BCR SA la adresa www.bcr.ro. 
 Documentele privind ordinile de zi ale Adunarilor Generale ale Acţionarilor pot fi 
consultate de către acţionari la sediul băncii (Direcţia Juridică) din clădirea Bucharest Financial 
Plazza - Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, începând cu data de 11 august 2016 şi 
până la data de 22 august 2016, între orele 9.00 – 15.00. 
 

Potrivit prevederilor art. 14.2 din Actul constitutiv al BCR SA, acţionarii (persoane 
juridice şi persoane fizice) pot fi reprezentaţi în Adunarile generale ale acţionarilor în baza unei 
procuri speciale ce va fi depusă în original la sediul băncii (Direcţia Juridică, Calea Victoriei nr. 
15, Sector 3, cod poştal 030023, Bucureşti) până la data de 22 august 2016 (inclusiv). Procurile 
speciale înregistrate după data de 22 august 2016 nu sunt luate în considerare. 

 
Formularele de procuri speciale pentru acţionarii persoane fizice se pot obţine de la 

sediul precizat mai sus, începând cu data de 16 august 2016, între orele 9.00 – 15.00. 
 
În vederea participării la şedinţele Adunărilor Generale ale Acţionarilor, acţionarii sau 

reprezentanţii acţionarilor se vor prezenta la locul de desfăşurare a adunării – clădirea 
Bucharest Financial Plazza, Calea Victoriei nr. 15, etaj 16, Sector 3, Sala de consiliu, până cel 
mai târziu la ora 12.45 pentru stabilirea listei de prezenţă şi vor prezenta actul de identitate 
(buletin de identitate/ carte de identitate pentru cetăţenii români sau paşaport pentru cetăţenii 
străini). 
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