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HOTĂRÂREA Nr. 1/28.04.2014 

adoptată de 
Adunarea generală ordinară a acţionarilor 

Băncii Comerciale Române SA 
în şedinţa din data de 28 aprilie 2014 

 
       

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR 
SA), convocată, în temeiul prevederilor art.111 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată şi 
completată, şi a prevederilor art.12 si art.17 din Actul constitutiv al BCR SA,  la data de 28 aprilie 
2014, ora 15.00, la sediul din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 15, Sector 3,  

fiind legal constituită în prezenţa acţionarilor reprezentând 99,87 % din capitalul social al 
BCR SA, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, 
republicată, modificată şi completată, şi art. 15, lit. a ) din Actul Constitutiv al BCR SA, 

 
                       Aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acţionarii reprezentând 100 % din capitalul 
social prezent şi reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor: Situatiile financiare 
anuale pentru anul 2013, separate ale BCR, intocmite in conformitate cu IFRS si situatiile 
financiare anuale pentru anul 2013, consolidate ale Grupului BCR, intocmite in conformitate cu 
IFRS pe baza  rapoartelor administratorilor privind exercitiul financiar al anului 2013, a rapoartelor 
auditorului financiar, a raportului Comitetului Executiv, a raportului Comitetului de Audit şi 
Conformitate, a raportului Comitetului de Remunerare şi a raportului Comitetului de Risc. 
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                 Adunării generale ordinare a acţionarilor  
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