
INTREBARI FRECVENTE 
 

 Ce fel de societate este BCR si cum sunt actiunile sale? 
Este organizata ca societate pe actiuni. Actiunile emise de banca sunt nominative, emise in forma 
dematerializata si sunt inscrise in registrul actionarilr. Este o societate de tip inchis adica ale carei 
actiuni nu sunt cotate pe o piata reglementata (ex.Bursa de Valori Bucuresti sau RASDAQ).  
 

 Cum se pot vinde/cumpara actiuni ale Bancii Comerciale Romane SA? 
1)Actionarii care doresc sa instraineze sau persoanele ce doresc sa achizitioneze actiuni ale bancii 
trebuie sa gaseasca singure cumparator, respectiv vanzator. Documentele necesare le regasiti la 
adresa https://www.bcr.ro/ro/investitori/structura-actionariat/modele-documente-utile 
 sau  
2)Actionarii care doresc sa vanda actiuni BCR o pot face potrivit ofertei actionarului majoritar EGB 
Ceps. Informatii se regasesc la adresa https://www.bcr.ro/ro/investitori/structura-actionariat-voluntara-
EGB-actualizata-din-ianuarie-2015- momentan este suspendata. 

2)EGB a suspendat începând cu 1 aprilie 2015 oferta recurentă până la data primirii aprobării din 
partea autorităţii relevante, conform art. 77 şi art. 78 din Regulamentul UE Nr. 575/2013 al 
Parlamentului şi Consiliului  European din data de 26 iunie 2013, privind cerinţele 
prudenţiale aplicabile instituţiilor de credit  şi societăţilor de investiţii  şi Regulamentului amendat (UE) 
Nr 648/2012 coroborat cu art. 29 şi art. 30 din regulamentul delegat (UE) Nr 241/2014 din 7 ianuarie 
2014 de completare a Regulamentului  (UE) Nr 575/2013 al Parlamentului şi Consiliului European,  cu 
privire la standardele tehnice de reglementare privind cerințele de capital aplicabile instituțiilor. 

 
      ●      Care este valoarea nominala a actiunilor Bancii Comerciale Romane SA? 
 
Valoarea nominala pentru o actiune a Bancii Comerciale Romane SA este de 0,1 lei fiecare potrivit 
art.4.1 din Actul Constitutiv. 
 
      ●   Cum este organizata Banca Comerciala Romana SA? 
 
Banca este organizata potrivit sistemului dualist format din Comitetul executiv (Directorat ) si Consiliul 
de Supraveghere. Astfel sistemul dualist permite segregarea responsabilitatilor de conducere a 
acesteia indeplinte de catre Comitetul Executiv – de responsabilitatile de control ce sunt indeplinite de 
catre Consiliul de Supraveghere. 
        
      ●  Cum s-a majorat capitalul social al bancii in anul 2010? 
 
Adunarea Generala a Actionarilor BCR din data de 22 aprilie 2010  a hotarat:  majorarea  capitalului 
social al BCR SA de la valoarea de 792.468.750 lei la valoarea de 1.030.209.375 lei prin incorporarea 
in capitalul social al BCR  a unei parti in valoare de 237.740.625 lei din profitul net obtinut de BCR 
aferent exercitiului financiar 2009;  Astfel valoarea nominala pentru o actiune BCR s-a majorat de la 1 
leu/actiune la 1,3 lei pe actiune.  
Potrivit hotararii adunarii generale a actionarilr BCR nu au fost distribuite dividende aferente actiunilor 
BCR pentru exercitiul financiar 2009. 
 
        ●  Cum s-a majorat capitalul social al bancii in aprilie 2011? 
  
Adunarea Generala a Actionarilor BCR din 29 aprilie 2011 a hotarat;   
 
 a)-modificarea valorii nominale a acţiunilor BCR  de la valoarea de  1,3 lei/acţiune la valoarea de 0,1 
lei/acţiune şi cresterea numărului de acţiuni de la 792.468.750 la 10.302.093.750. (splitare) 
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 b)-distribuirea profitului net corespunzător exerciţiului financiar 2010, în valoare de  55.427.170 lei, 
astfel:  
- în vederea majorării capitalului social - 55.427.113 lei, 
- rezultat reportat - 57 lei, 
 c)- majorarea capitalului social al BCR SA cu suma de 55.427.113 lei, respectiv de la valoarea 
actuală de 1.030.209.375 RON la valoarea de 1.085.636.488 lei, prin emiterea unui număr de 
554.271.130 acţiuni noi cu valoarea nominală de 0,1 lei/acţiune, prin includerea în capitalul social al 
BCR SA a unei părţi în valoare de  55.427.113 lei din profitul net obţinut de BCR aferent exerciţiului 
financiar 2010.  
Potrivit hotararii adunarii generale a actionarilr BCR nu au fost distribuite dividende aferente actiunilor 
BCR pentru exercitiul financiar 2010. 

 
  ●  Cum s-a majorat capitalul social al bancii in  noiembrie 2011? 

  
Prin Hotararea nr.1 din 14.11.2011 Adunarea generala extraordinara a actionarilor BCR a 
hotarat:majorarea capitalului social al SC BCR SA de la suma de 1.085.636.488 lei la maxim 
1.704.186.275 lei, prin majorarea numărului de acţiuni de la 10.856.364.880 la maxim 
17.041.862.750, ca urmare a emiterii unui număr de maxim 6.185.497.870 noi acţiuni cu valoarea 
nominala de 0,1 lei/acţiune, ce vor fi oferite spre subscriere tuturor acţionarilor societăţii.  
Comitetul Executiv al Băncii Comerciale Române SA, ca urmare a delegării de catre Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor BCR a atribuţiilor sale cu privire la majorarea capitalului social al 
BCR SA prin subscrierea de către acţionarii care şi-au exercitat dreptul de preferinţă in perioada 
14.11.2011–19.12.2011, în unanimitate prin Hotararea nr.8/20.12.2011 : Aprobă majorarea capitalului 
social al Băncii Comerciale Române S.A. cu suma de 467.799.055,80 lei, respectiv de la valoarea 
actuală de 1.085.636.488 lei la valoarea de 1.553.435.543,80 lei, în urma emiterii unui număr de 
4.677.990.558 acţiuni cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, respectiv majorarea numărului de acţiuni 
de la 10.856.364.880 la 15.534.355.438.  
 
      ●  Cum s-a majorat capitalul social al bancii in  2012? 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor BCR (AGEA) desfăşurată în data de 03.12.2012 a 
aprobat majorarea capitalului social al BCR SA, prin emiterea unui număr de acţiuni noi. Pretul de 
subscriere al fiecarei actiuni a fost de 0,65 lei pe actiune fiind alcatuit din 01 lei reprezentand valoarea 
nominala a actiunii si 0,55 lei reprezentand prima de emisiune. Actiunile au fost oferite  spre 
subscriere acţionarilor societăţii, înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de 17.11.2012. Avand 
in vedere ca s-a subscris un numar total de 719.060.707 actiuni,  reprezentand 71.906.070,70 lei, 
Directia Juridica a inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti prin 
certificatul de inregistrare mentiuni nr.14581/15.01.2013 : 

 Majorarea capitalului social al BCR cu suma de 71.906.070,70 lei, respectiv de la valoarea 
actuala de 1.553.435.543,80  lei la valoarea de 1.625.341.614,50 lei, in urma emiterii unui 
numar de 719.060.707 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare, respectiv majorarea 
numarului de actiuni de la 15.534.355.438  la 16.253.416.145 actiuni.  

Potrivit hotararii adunarii generale a actionarilr BCR nu au fost distribuite dividende aferente actiunilor 
BCR pentru exercitiul financiar 2011. 
 
      ● Pentru exercitiul financiar 2012 au fost distribuite dividende? 

Nu. Adunarea generala a actionarilor prin hotararea nr.2/23.04.2012 a aprobat, acoperirea 
pierderii contabile a anului 2011 din următoarele surse, în ordinea enumerării lor, astfel : profitul anului 
2012, profitul reportat din anii precedenţi, rezerve aflate în sold la 31.12.2012, care se pot utiliza în 
acest scop, conform legislaţiei in vigoare. 

 
   ●Pentru exercitiul financiar 2013 au fost distribuite dividende? 

Nu. Adunarea generala a actionarilor prin hotararea nr. 2/28.04.2014 a aprobat, repartizarea 
profitului aferent anului 2013, respectiv : 



- utilizarea sumei de 335.526.508 RON pentru acoperirea pierderii raportate din anul 2012 
- diferenta ramasa neacoperita din pierderea contabila a anului 2012, in suma de 879.306.326 RON, 
se va acoperi din profitul repartizat la rezerve in anii precedenti, aflat in sold la 31.12.2013. 
 
*Pentru exercitiul financiar 2014 au fst distribuite dividende? 

 
NU. Adunarea generala a actionarilor prin hotararea nr.2/24.04.2015 a aprobat acoperirea 

pierderii contabile inregistrata in anul 2014, astfel : 
- Profituri nete din anii anteriori, in suma de 493.073.418 RON 
- schimbarile de politici contabile, in suma de 165.829.820 RON. 

Pierderea neacoperita se va acoperi din profiturile anilor viitori.  
Fata de aceasta aceasta hotarare a adunarii generale a actionarilor pentru exercitiul financiar 2013 nu 
s-au distribuit dividende. 
Hotararile adunargii generale a actionarilor se regasesc si pe site la adresa 
http://www.bcr.ro/ro/investitori/aga/hotarari-aga. 
 
       ● Care este numarul de actiuni pe care-l detin la Banca Comerciala Romana SA? 
Pentru a afla numarul de actiuni pe care il detineti la Banca Comerciala Romana SA in acest moment 
va rugam sa va adresati Directiei Juridice- Echipa actionariat din cadrul BCR. 
Detalii de contact: Luminita Narcisa Tiganas, Mihaela Prelipceanu Leoca; Melania  Smocot), 

1. la numerele de telefon  0373510417, 0373510418  şi 0373510419;  
2. prin e-mail : luminita.tiganas@bcr.ro; prelipceanu.mihaela@bcr.ro; melania.smocot@bcr.ro 
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