
 

 

         
       

HOTĂRÂREA nr.  1 /14.XII.2
adoptată de 

Adunarea generală ordinară a ac
Băncii Comerciale Române

 
Adunarea generală ordinară a acţionarilor

convocată la data de 14 decembrie 2007, ora 13.00, în tem
republicată, modificată şi completată, art. 111 şi ale Actului c
sediul din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,  

fiind legal constituită în prezenţa acţionarilor reprezent
BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform
republicată, modificată şi completată, şi art. 15, lit. a ) din Actu

nu aprobă propunerile privind alegerea a 2 membr
BCR SA dintre persoanele nominalizate de Societăţile de 
Moldova, Muntenia, Oltenia şi Transilvania, deoarece, ca u
acţionarii prezenţi şi reprezentaţi, astfel: 

- dl. Mihai Fercală - votul “pentru” exprimat de acţ
capitalul social prezent şi reprezentat, votul „împotrivă” e
87,9135 % din capitalul social prezent şi reprezentat şi a
capitalul social prezent şi reprezentat, potrivit procesului verba

- dl. Tudor Ciurezu - votul “pentru” exprimat de acţ
capitalul social prezent şi reprezentat, votul „împotrivă” e
81,7522 % din capitalul social prezent şi reprezentat şi a
capitalul social prezent şi reprezentat, potrivit procesului verba

- dl. Petre Pavel Szel - votul “pentru” exp
12,0858 % din capitalul social prezent şi reprezentat, votu
reprezentând 87,9135 % din capitalul social prezent şi r
0,0006 % din capitalul social prezent şi reprezentat, potriv
voturilor, 

- dl. Sorin Mihail Turtoescu - votul “pentru” ex
18,2471 % din capitalul social prezent şi reprezentat, votu
reprezentând 81,7522 % din capitalul social prezent şi r
0,0006 % din capitalul social prezent şi reprezentat, potriv
voturilor,  

nici una din persoanele nominalizate nu a întrunit
adoptarea hotărârilor, potrivit prevederilor art. 15, lit. a ) din A
majoritatea voturilor afirmative exprimate de acţionarii prezenţ
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ţionarilor 
 SA 

 Băncii Comerciale Române SA, 
eiul prevederilor Legii nr. 31/1990, 

onstitutiv al BCR SA, art. 12 şi 17, la 

ând 99,2897 % din capitalul social al 
 art. 112 din Legea nr. 31/1990, 

l Constitutiv al BCR SA, 

i ai Consiliului de supraveghere al            
Investiţii Financiare Banat Crişana, 
rmare a votului secret exprimat de 

ionarii reprezentând 12,0858 % din 
xprimat de acţionarii reprezentând 
bţineri reprezentând 0,0006 % din 
l de numărare a voturilor,  
ionarii reprezentând 18,2471 % din 
xprimat de acţionarii reprezentând 
bţineri reprezentând 0,0006 % din 
l de numărare a voturilor,  
rimat de acţionarii reprezentând                 
l „împotrivă” exprimat de acţionarii 

eprezentat şi abţineri reprezentând          
it procesului verbal de numărare a 

primat de acţionarii reprezentând                 
l „împotrivă” exprimat de acţionarii 

eprezentat şi abţineri reprezentând       
it procesului verbal de numărare a 

 numărul de voturi necesar pentru 
ctul constitutiv al BCR SA, respectiv 
i şi reprezentaţi la adunare.   

Secretari ai 
rale ordinare a acţionarilor  

Marioara Mema 

Mirela Dîmbean Creţa 

Ioana Jerbas 


