
 

 

         
       

HOTĂRÂRILE  
adoptate de 

Adunarea generală extraordinară a
Băncii Comerciale Române

în şedinţa din data de 22 aprilie 201
 

Adunarea generală extraordinară a acţionari
convocată la data de 22 aprilie 2010, ora 13.00, în tem
republicată, modificată şi completată,  art. 113 şi 119 şi ale Ac
17, la sediul din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,   

fiind legal constituită în prezenţa acţionarilor reprezen
BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, confo
republicată, modificată şi completată şi art. 15, lit. d ) şi f ) şi
BCR SA, 

adoptă următoarele hotărâ
 

HOTĂRÂREA Nr. 1/22.IV.2
hotărăşte,  cu votul “pentru” exprimat de acţ

capitalul social şi votul „împotrivă” exprimat de acţionarii re
social (Societatea de Investiţii Financiare “Moldova“ şi 
“Muntenia“), potrivit procesului verbal de numărare a voturilor
S.A. cu suma de 237.740.625 lei, respectiv de la valoarea ac
de 1.030.209.375 lei, prin majorarea valorii nominale a acţiun
actuală de 1 leu pe acţiune, la noua valoare nominală de 1,
capitalul social al BCR S.A. a unei părţi în valoare de 237.7
BCR, aferent exerciţiului financiar 2009, iar structura acţiona
anexei. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 2/22.IV.2
hotărăşte,  cu votul “pentru” exprimat de acţ

capitalul social şi votul „împotrivă” exprimat de acţionarii re
social (Societatea de Investiţii Financiare “Moldova“ şi 
“Muntenia“), potrivit procesului verbal de numărare a voturilo
constitutiv al BCR S.A., care va avea următorul conţinut: 

"Capitalul social subscris şi vărsat al Băncii este 
792.468.750 acţiuni nominative în valoare de 1,3 lei fiecare." 

 

HOTĂRÂREA Nr. 3/22.IV.2
hotărăşte,  cu votul “pentru” exprimat de acţion

social prezent şi reprezentat, potrivit procesului verbal de
articolul 7, alineatul 7.2, litera p) din Actul constitutiv al BCR 
avea următorul conţinut: 

"- acţionarea în numele şi pe seama altor en
acestora către clienţii Băncii, în subsidiar cu serviciile şi prod
6419 )". 

 
 
 

    

 
 
 
 
 

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST 
Bd. Regina Elisabeta Nr 5, Sector 3 Bucuresti 
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991 
Inmatric ulata la Registrul Bancar nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: 361757 
Capital Social 792.468.750 lei 
SWIFT: RNCB RO BU 
Telex 11994; telefon 021 312 16 24; fax 021 312 16 24 
Site: http://www.bcr.ro 
 acţionarilor 
 SA 
0, ora 13.00 

lor Băncii Comerciale Române SA, 
eiul prevederilor Legii nr. 31/1990, 
tului Constitutiv al BCR SA, art. 13 şi 

tând 99,4344 % din capitalul social al 
rm art. 115 din Legea nr. 31/1990, 
 art. 16, lit. f ) din Actul Constitutiv al 

ri: 

010 
ionarii reprezentând 87,4344 % din 
prezentând 12,0000 % din capitalul 
Societatea de Investiţii Financiare 
, majorarea capitalului social al BCR 
tuală de 792.468.750 lei la valoarea 
ii BCR S.A., de la valoarea nominală 
3 lei pe acţiune, prin încorporarea în 
40.625 lei din profitul net obţinut de 
riatului BCR SA se prezintă conform 

010 
ionarii reprezentând 87,4344 % din 
prezentând 12,0000 % din capitalul 
Societatea de Investiţii Financiare 
r, modificarea articolului 4 din Actul 

de 1.030.209.375,00 lei, împărţit în 

010 
arii reprezentând 100 % din capitalul 
 numărare a voturilor, completarea 
SA cu o nouă liniuţă, a 10-a, care va 

tităţi pentru promovarea serviciilor 
usele oferite de Bancă ( cod CAEN 
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HOTĂRÂREA Nr. 4/22.IV.2010 
împuternicirea dlui Florin Pogonaru, membru al Consiliului de Supraveghere al BCR SA, să 

semneze forma actualizată a Actului constitutiv al BCR SA astfel cum a fost modificat şi completat 
prin hotărârile Adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor BCR SA din 22 aprilie 2010, în 
vederea depunerii şi menţionării în Registrul Comerţului şi publicării în Monitorul Oficial al 
României, partea a IV-a, cu votul “pentru” exprimat de acţionarii reprezentând 99,4344 % din 
capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor. 

 

HOTĂRÂREA Nr. 5/22.IV.2010 
împuternicirea Comitetului executiv al BCR pentru a adopta toate măsurile şi a întreprinde 

toate demersurile necesare pentru implementarea hotărârilor Adunărilor generale extraordinare ale 
acţionarilor BCR SA din 22 aprilie 2010, cu votul “pentru” exprimat de acţionarii reprezentând          
99,4344 % din capitalul social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor. 
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