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HOTĂRÂREA Nr. 2d/29.01.2015 
adoptată de  

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor  
Băncii Comerciale Române SA  

în şedinţa din data de 29 ianuarie 2015 
 
 

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Băncii Comerciale Române SA (BCR SA), 
convocată în temeiul prevederilor art. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată şi 
completată, şi a prevederilor art. 11. 2 lit.b), lit. c) si lit. e) si art. 12.1 din Actul constitutiv al BCR SA, la 
data de 29 ianuarie 2015, ora 13.00, 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. 15.1 lit. a) din Actul Constitutiv al BCR SA, 

 
 

aprobă urmatoarele: 
 

 alegerea prin vot secret, ca membru al Consiliului de supraveghere al BCR SA, propus 
de acţionarul majoritar, pentru un mandat valabil începând cu data aprobarii Bancii Nationale a 
Romaniei, pana la data de 23.04.2016, respectiv: 

- dl. Zdenek Tuma, născut la data de 19.10.1960, în Ceske Budejovice, Republica Ceha, 
cetăţean ceh, domiciliat în Republica Ceha, Na Cisarce 16, Praha5, 150 00, posesor al paşaportului 
seria P cod CZE nr. 38107711, eliberat de Praha 6, Republica Ceha, cu votul “pentru” exprimat de 
acţionarii reprezentând 100 % din  capitalul social prezent şi reprezentat, potrivit procesului verbal de 
numărare a voturilor; Preluarea functiei de membru al Consiliului de Supraveghere se va face  la data 
indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de legislatia romaneasca,  respectiv cu data aprobarii Bancii 
Nationale a Romaniei. 
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