
 

 

         
       

HOTĂRÂRILE  
adoptate de 

Adunarea generală ordinară a ac
Băncii Comerciale Române

în şedinţa din data de 18 april

Adunarea generală ordinară a acţionarilor
convocată la data de 18 aprilie 2008, ora 9.00, 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

adoptă următoarele hotărâ

HOTĂRÂREA Nr. 1/18.IV.2
aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acţionarii repr

prezent şi reprezentat, potrivit procesului verbal de numărar
BCR la 31 decembrie 2007 ( întocmite conform OMF nr. 5/200
la 31 decembrie 2007 ( întocmite conform Standardelor Inter
pe baza Raportului administratorilor privind exerciţiul fina
consolidat al administratorilor privind exerciţiul financiar al anu
al Comitetului executiv, a Rapoartelor auditorului financiar, 
conformitate, a Raportului Comitetului de remunerare şi a Rap

HOTĂRÂREA Nr. 2/18.IV.2
aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acţionarii repr

prezent şi reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare
în sumă totală de 491.879.806 lei, realizat de BCR SA 
prevederilor legale, astfel: 
            - surse proprii de dezvoltare în sumă de 121.967.406 l

- dividende cuvenite acţionarilor în sumă de 369.912.4
precum şi plata dividendelor până la data de 24.VI.200

HOTĂRÂREA Nr. 3/18.IV.2
aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acţionarii reprez

prezent şi reprezentat, votul „împotrivă” exprimat de acţionari
social prezent şi reprezentat şi abţineri reprezentând 0,010
reprezentat, potrivit procesului verbal de numărare a voturil
exerciţiul financiar 2007, a membrilor Consiliului de supra
executiv, respectiv: dl. Andreas Treichl, dl. Manfred Wimme
Juranek, dl. Christian Coreth, dl. Mihai Fercală, dl. Teo
dl. Bernhard Spalt, dl. Nicolae Dănilă, dl. Jean Andronie, d
dl. Martin Skopek şi dl. Helmuth Hintringer. 
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 Băncii Comerciale Române SA, 
eiul prevederilor Legii nr. 31/1990, 
onstitutiv al BCR SA, art. 12 şi 17, la 

ând 99,3627 % din capitalul social al 
 art. 112 din Legea nr. 31/1990, 

l Constitutiv al BCR SA, 
ri: 

008 
ezentând 100 % din capitalul social 
e a voturilor, Situaţiile financiare ale 
5 ) şi Situaţiile financiare consolidate 
naţionale de Raportare Financiară ), 
nciar al anului 2007, a Raportului 
lui 2007, a Raportului către acţionari 
a Raportului Comitetului de audit şi 
ortului Comitetului de risc. 

008 
ezentând 100 % din capitalul social 
 a voturilor, repartizarea profitului net 
în exerciţiul financiar 2007, potrivit 

ei; 
00 lei,  
8. 
008 
entând 99,9673 % din capitalul social 
i reprezentând 0,0227 % din capitalul 
1 % din capitalul social prezent şi 

or, descărcarea de gestiune, pentru 
veghere şi a membrilor Comitetului 
r, dl. Peter Kisbenedek, dl. Herbert 
dor Mihăescu, dl. Daniel Dăianu,                 
l. Dan Bunea, dna. Oana Petrescu,             

Secretari ai 
rale ordinare a acţionarilor  

Petre Pavel Szel 
Mirela Dîmbean Creţa 
Ioana Jerbas 


