
 
 

 

PROCEDURA DE RETRAGERE A ACȚIONARILOR DIN BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. 

 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, 

(A). În cazul unei hotărâri („Hotărârea AGEA Relevantă”) a Adunării Generale Extraordinare 

(„AGEA”) a Băncii Comerciale Române S.A. („BCR”) prin care se aprobă (i) modificarea 

obiectului principal de activitate al BCR, (ii) mutarea sediului BCR în străinătate, (iii) 

schimbarea formei juridice a BCR, (iv) fuziunea sau divizarea BCR, (v) fuziunea 

transfrontalieră a BCR (fiecare astfel de operațiune fiind denumită în continuare o 

„Operațiune Relevantă”), conform art. 134, respectiv art. 251^12 (în ce privește fuziunea 

transfrontalieră a BCR) și art. 103^1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu 

modificările și completările ulterioare („Legea Societăților nr. 31/1990”) și cu respectarea 

cadrului legal special aplicabil instituțiilor de credit, Acționarii Eligibili ai BCR (astfel cum 

sunt definiți mai jos) beneficiază de un drept de retragere, 

(B). În cazul prevăzut la pct. (v) de mai sus (i.e. fuziunea transfrontalieră a BCR), Acționarii 

Eligibili ai BCR (astfel cum sunt definiți mai jos) vor beneficia de dreptul de retragere numai 

dacă una dintre următoarele cerințe este îndeplinită: (a) legislația tuturor statelor membre 

UE a căror naționalitate o dețin societățile participante la fuziune prevede un sistem de 

protecție a asociaților similar dreptului de retragere reglementat de Legea Societăților nr. 

31/1990, sau (b) societățile participante la fuziune guvernate de legislația altui stat 

membru care nu conferă asociaților un drept de retragere din societate au acceptat în mod 

expres ca asociații BCR și, după caz, ai oricăror alte societăți participante la fuziune 

guvernate de Legea Societăților nr. 31/1990 să facă uz de acest drept, și s-a făcut mențiune 

formală în acest sens în hotărârea AGEA de aprobare a fuziunii transfrontaliere adoptată de 

BCR și, după caz, de către celelalte societăți participante la fuziune guvernate de legislația 

română, 

(C). Dreptul de retragere este reglementat de Legea Societăților nr. 31/1990 de o manieră 

generală, ceea ce pune probleme în ceea ce privește aplicarea sa la nivel practic, în absența 

stabilirii unor fluxuri de lucru formale, suplimentare, în legătură cu modul de implementare 

efectivă a acestui drept, fluxuri menite să se ofere sprijin atât societății, cât și acționarilor 

ce intenționează să își exercite dreptul de retragere, 

La nivelul BCR s-a întocmit Prezenta Procedură de Retragere („Procedura de Retragere” sau 

“Procedura”), care produce efecte începând cu data de 23.11.2016. 

1. Definiții și interpretare 

1.1. Dacă nu sunt definiți altfel în secțiunea introductivă de mai sus, în prezenta Procedură 

de Retragere termenii și expresiile de mai jos vor avea următorul sens: 
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Acționar Eligibil înseamnă entitatea care îndeplinește cumulativ condițiile 

prevăzute la Secțiunea 2.1. (Acționari Eligibili) de mai jos; 

Acțiuni Eligibile înseamnă acțiunile în BCR deținute de un Acționar Eligibil, 

determinate în conformitate cu Secțiunea 2.2.1 de mai jos și 

care pot fi achiziționate de BCR în conformitate cu prezenta 

Procedură de Retragere în urma depunerii unei Notificări de 

Retragere de către acționarul respectiv; 

AGA AGEA a BCR care a aprobat Hotărârea AGEA Relevantă; 

Aprobare înseamnă orice aprobare a Transferului ce poate fi necesară 

la un anumit moment în baza legislației aplicabile a fi emisă 

de orice autoritate și/sau instituție publică competentă din 

România sau în străinătate, de care depinde finalizarea 

Transferului; 

Aprobarea BNR privind 

Operațiunea Relevantă 

înseamnă aprobarea ce poate fi necesară a fi emisă de BNR 

pentru implementarea de către BCR a Operațiunii Relevante, 

în conformitate cu cadrul legal special aplicabil instituțiilor 

de credit; 

Aprobarea BNR privind 

Achiziția 

înseamnă aprobarea dată de către BNR, privind 

răscumpărarea de către BCR a Acțiunilor Eligibile aferente 

Notificărilor de Retragere primite de BCR pe parcursul 

Perioadei de Retragere, în conformitate cu Articolul 77 și 

Articolul 78 din Regulamentul UE nr. 575/2013 și a 

Regulamentului Delegat nr. 241/2014; 

BNR Banca Națională a României; 

Comitetul Executiv Comitetul Executiv al BCR; 

Data de Referință  înseamnă data de referință pentru AGA, în vederea 

identificării acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze 

în cadrul respectivei AGEA, stabilită conform art. 123 alin. 

(2) din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum va fi 

stabilită și comunicată aceasta de către Comitetul Executiv 

înainte de fiecare AGA; 

Data Notificării de 

Retragere 

Momentul (respectiv ziua/ luna/ anul/ ora) din Perioada de 

Retragere în care Notificarea de Retragere relevantă este 

primită de BCR de la un Acționar Eligibil în conformitate cu 

prezenta Procedură de Retragere, astfel cum va fi atestat 



 
 

acest moment conform Secțiunii 6.1.2 de mai jos; 

Data Transferului are sensul care i se atribuie la Secțiunea 6.3.1 de mai jos. 

Documentație de 

Retragere 

înseamnă documentația care trebuie anexată la Notificarea 

de Retragere de către Acționarii Eligibili care doresc să își 

exercite Dreptul de Retragere, astfel cum este detaliată 

aceasta în Anexa 2 la prezenta Procedură de Retragere; 

Drept de Retragere Dreptul Acționarilor Eligibili de a se retrage din BCR și de a 

cere achiziția de către BCR a Acțiunilor Eligibile, în 

conformitate cu legislația aplicabilă și în baza prevederilor 

din prezenta Procedură; 

Expert expertul independent care va determina Prețul de Retragere 

pentru Acțiunile Eligibile în conformitate cu art. 134 alin. (4) 

din Legea Societăților nr. 31/1990, urmând a fi numit de 

Oficiul Registrului Comerțului din lista experților autorizați, 

conform art. 38 și 39 din legea susmenționată; 

Notificare de Retragere Notificarea înaintată de Acționarul Eligibil către BCR, în 

forma și conținutul indicate în Anexa 1 la prezenta Procedură 

de Retragere, prin care Acționarul Eligibil solicită transferul 

Acțiunilor Eligibile către BCR în baza prezentei Proceduri de 

Retragere; 

Perioada de Retragere Perioada de 30 (treizeci) de zile calendaristice în care 

Acționarii Eligibili își pot exercita Dreptul de Retragere, 

perioadă care începe să curgă de la: 

(i) publicarea Hotărârii AGEA Relevante în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a – în cazul în care 

Operațiunea Relevantă este (a) schimbarea 

obiectului principal de activitate al BCR, (b) mutarea 

sediului BCR în străinătate, (c) schimbarea formei 

juridice a BCR; sau 

(ii) data adoptării Hotărârii AGEA Relevante – în cazul în 

care Operațiunea Relevantă este fuziunea sau 

divizarea BCR sau fuziunea transfrontalieră a BCR (cu 

excepția cazului în care este aplicabil pct. (iii) de 

mai jos); sau 

(iii) de la publicarea proiectului de fuziune/divizare 

(după caz) în Monitorul Oficial al României, Partea a 
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IV-a conform art. 242 alin. (2) din Legea Societăților 

nr. 31/1990, respectiv pe pagina web a BCR 

(www.bcr.ro) conform art. 242  alin. (2^1) din 

aceeași lege (după caz) – în cazul în care BCR este 

implicată în: 

(a) o fuziune prin absorbție prin care una sau mai 

multe societăți sunt dizolvate fără a intra în 

lichidare și transferă toate activele și pasivele 

lor către o altă societate care deține toate sau 

cel puțin 90% din acțiunile lor sau alte titluri 

conferind drepturi de vot în adunarea generală 

(conform art. 246^1 din Legea Societăților nr. 

31/1990), sau 

(b) o divizare în cadrul căreia o societate este 

dizolvată fără a intra în lichidare și transferă 

mai multor societăți care dețin împreună toate 

acțiunile și drepturile de vot în cadrul adunării 

generale a acționarilor societății ce face 

obiectul divizării o parte din totalul 

patrimoniului său (conform art. 246^1 din Legea 

Societăților nr. 31/1990), 

cu condiția ca Operațiunile Relevante indicate 

la pct. (a) și (b) de mai sus să fie implementate 

în baza și în conformitate cu cerințele 

procedurii „simplificate” conform art. 246^1 și 

246^2 din Legea Societăților nr. 31/1990, fără 

aprobarea respectivei operațiuni de către AGEA 

a societăților implicate. 

Preț de Retragere Prețul brut ce va fi achitat de BCR fiecărui Acționar Eligibil 

pentru fiecare Acțiune Eligibilă în urma exercitării Dreptului 

de Retragere de către acesta din urmă în conformitate cu 

prezenta Procedură de Retragere, astfel cum va fi stabilit 

acest preț de către un Expert în conformitate cu art. 134 din 

Legea Societăților nr. 31/1990; 

Registrul Acționarilor înseamnă registrul acționarilor BCR, ținut de Comitetul 

Executiv în conformitate cu art. 177 alin. (1) lit. a) din Legea 

Societăților nr. 31/1990; 

Sarcină înseamnă orice ipotecă mobiliară, gaj, garanție reală 

http://www.bcr.ro/
lnk:LEG%20PRL%2031%201990%200
lnk:LEG%20PRL%2031%201990%200


 
 

mobiliară, sechestru, drept de uzufruct sau alt drept real sau 

sarcină asupra Acțiunilor Eligibile constituită în favoarea 

oricărei entități, precum și o hotărâre judecătorească/ordin 

al unei autorități publice competente sau titlu executoriu 

prin care se impune BCR înregistrarea/permiterea 

înregistrării în Registrul Acționarilor (astfel cum este definit 

mai jos) a transferului respectivelor Acțiuni Eligibile în 

proprietatea unei entități terțe (astfel încât să nu mai fie 

deținute în proprietate de către Acționarul Eligibil) sau 

constituirea unei sarcini (în sensul celor enumerate mai sus) 

asupra acestora; 

Transfer 

 

 

înseamnă transferul proprietății asupra Acțiunilor Eligibile de 

la un Acționar Eligibil către BCR, în conformitate cu 

prevederile prezentei Proceduri de Retragere, în urma 

exercitării corespunzătoare de către acel Acționar Eligibil a 

Dreptului de Retragere, în conformitate cu prezenta 

Procedură; 

 

1.2. Orice termen menționat sau la care se face referire în cuprinsul prezentei Proceduri 

(inclusiv, dar fără a se limita la, termenul aferent Perioadei de Retragere) va fi calculat 

pe zile libere, prin excluderea zilei la care începe sa curgă termenul și a zilei la care se 

împlinește termenul. În cazul în care data la care se împlinește termenul relevant este o 

zi nelucrătoare, atunci termenul se consideră împlinit în ziua lucrătoare imediat 

următoare. 

2. Dreptul de Retragere 

2.1. Acționari Eligibili 

Acționar Eligibil va fi entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  

(a) este acționar al BCR la Data de Referință; și 

(b) nu a votat în favoarea Hotărârii AGEA Relevante, respectiv (i) a votat împotriva 

Hotărârii AGEA Relevante, sau (ii) s-a abținut de la vot sau și-a exprimat opțiunea 

de vot „abținere” sau (iii) nu a participat personal sau prin împuternicit la AGA; și 

(c) și-a menținut continuu calitatea de acționar al BCR între Data de Referință și Data 

Notificării de Retragere. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, calitatea de acționar BCR va fi stabilită în baza 

mențiunilor relevante din Registrul Acționarilor. 

2.2. Determinarea Acțiunilor Eligibile. Acțiunile Eligibile care fac obiectul Dreptului de 

Retragere  
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2.2.1. Acțiunile Eligibile vor fi determinate ca fiind acțiunile (identificate în funcție de 

numărul lor de identificare înscris în Registrul Acționarilor), libere de orice Sarcini, 

deținute de un Acționar Eligibil atât la Data de Referință, cât și la Data Notificării de 

Retragere, astfel cum sunt evidențiate în Registrul Acționarilor.  

2.2.2. Dreptul de Retragere poate fi exercitat de un Acționar Eligibil doar în legătură cu 

toate Acțiunile Eligibile deținute de acel acționar. Pentru evitarea oricărui dubiu (a) 

nu este posibilă o exercitare parțială a Dreptului de Retragere (respectiv doar în 

legătură cu o parte a Acțiunilor Eligibile); în cazul în care toate sau o parte din 

acțiunile BCR deținute de Acționarul Eligibil atât la Data de Referință, cât și la Data 

Notificării de Retragere sunt grevate de o Sarcină, respectivul acționar nu va putea 

exercita Dreptul de Retragere în legătură cu nicio acțiune BCR, iar BCR nu va avea 

nicio obligație de a achiziționa orice acțiuni BCR deținute de acesta; (b) Dreptul de 

Retragere poate fi exercitat doar în legătură cu Acțiunile Eligibile identificate în 

funcție de numărul lor specific din Registrul Acționarilor, și (c) orice acțiuni BCR 

achiziționate de un Acționar Eligibil după Data de Referință nu vor fi considerate 

Acțiuni Eligibile și nu vor fi achiziționate de BCR în contextul Dreptului de Retragere. 

2.3. Depunerea Notificării de Retragere la BCR 

2.3.1. Acționarii Eligibili care intenționează să își exercite Dreptul de Retragere trebuie să 

depună la BCR, în Perioada de Retragere, Notificarea de Retragere împreună cu 

Documentația de Retragere, în conformitate cu cerințele prevăzute la Secțiunea 6.1. 

de mai jos. Dacă aceste cerințe nu sunt respectate, Dreptul de Retragere nu va fi 

considerat exercitat în mod corespunzător, iar BCR nu va cumpăra respectivele 

acțiuni. 

3. Efecte cheie ale exercitării dreptului de retragere 

3.1. Notificarea de Retragere depusă la BCR este irevocabilă.  

3.2. După depunerea Notificării de Retragere la BCR: 

3.2.1. Acțiunile Eligibile nu mai pot fi înstrăinate altor entități sau grevate de Sarcini în 

favoarea altor entități în afară de BCR (de ex. nu pot fi cesionate/transferate sau 

promise spre a fi cesionate/transferate sau grevate de orice Sarcină în favoarea 

oricărei alte entități). BCR va avea dreptul să se opună unei astfel de înstrăinări sau 

constituiri de Sarcini. 

3.2.2. BCR va fi obligată să achiziționeze Acțiunile Eligibile sub rezerva prevederilor 

Secțiunii 2.2. de mai sus și sub rezerva îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute 

la Secțiunea 5 de mai jos.  



 
 

4. Perioada de Retragere în cadrul căreia se poate exercita Dreptul de 

Retragere 

Acționarii Eligibili vor putea să-și exercite Dreptul de Retragere în orice moment din 

Perioada de Retragere. 

5. Condiții de finalizare a Transferului  

5.1. Obținerea de către BCR a Aprobării BNR a Operațiunii Relevante  

5.1.1. În cazul în care, conform cadrului legal special aplicabil instituțiilor de credit, BCR 

trebuie să solicite la BNR emiterea Aprobării BNR pentru a putea implementa 

Operațiunea Relevantă, obținerea respectivei Aprobări a BNR în legătură cu 

Operațiunea Relevantă va constitui o condiție suspensivă pentru finalizarea 

Transferului. 

5.2. Obținerea de către BCR a Aprobării BNR privind Achiziția 

5.2.1. Achiziția de către BCR a acțiunilor proprii în urma exercitării Dreptului de Retragere 

de către Acționarii Eligibili trebuie să fie aprobată în prealabil de BNR în conformitate 

cu art. 77 și art. 78 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și cu Regulamentul Delegat 

(UE) nr. 241/2014 (astfel încât să asigure faptul că nivelul fondurilor proprii ale BCR 

după plata Prețului de Retragere rămâne la un nivel acceptabil din punct de vedere 

prudențial). În acest sens, BCR va solicita emiterea Aprobării BNR privind Achiziția 

imediat după încheierea Perioadei de Retragere. BCR va putea proceda la achiziția 

Acțiunilor Eligibile doar după obținerea Aprobării BNR privind Achiziția și doar cu 

respectarea termenilor și cerințelor prevăzute în respectiva aprobare. 

5.3. Obținerea de către BCR și/sau Acționarul Eligibil a Aprobării 

5.3.1. Ori de câte ori o Aprobare poate fi necesară în baza legislației aplicabile pentru ca 

Transferul să fie realizat în mod valid, Transferul nu se va realiza până la primirea de 

către BCR și/sau Acționarul Eligibil a respectivei Aprobări. 

5.4.  Informații privind îndeplinirea Condițiilor  

5.4.1. În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea Aprobării BNR privind 

Operațiunea Relevantă și/sau a Aprobării BNR privind Achiziția și/sau a Aprobării (sau 

de la respingerea acestora/primirea de feedback relevant de la BNR/altă 

autoritate/instituție competentă) indicate la Secțiunile 5.1, 5.2 și 5.3 de mai sus, BCR 

va publica pe pagina sa web la adresa www.bcr.ro/investitori rezultatul respectivului 

proces de aprobare. 

6. Formalități și detalii în legătură cu retragerea 

6.1. Exercitarea Dreptului de Retragere 

6.1.1. Un Acționar Eligibil va exercita Dreptul de Retragere depunând la BCR: 

http://www.bcr.ro/
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(i). Notificarea de Retragere (în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta Procedură), 

completată corespunzător și semnată de Acționarul Eligibil sau de reprezentantul 

legal ori de către împuternicitul acestuia (după caz)1, împreună cu 

(ii). Documentația de Retragere (astfel cum este indicată în Anexa 2 la prezenta 

Procedură).  

6.1.2. Documentele menționate la pct. 6.1.1 de mai sus pot fi depuse/transmise la BCR cel 

târziu în ultima zi a Perioadei de Retragere, ora 17:00 (ora României), după cum 

urmează: 

(i). Prin predarea acestora, într-un plic sigilat pe care se va menționa în mod lizibil și 

cu majuscule „BCR – EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE”, direct la sediul 

social al BCR cu adresa în București, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, cod poștal 

030016 (“Sediul BCR”) în orice zi lucrătoare, între orele 09.00 - 17:00 (ora 

României) de luni până vineri; sau 

(ii). Prin orice tip de curier/poștă, astfel încât să poată fi înregistrate ca fiind primite 

la Sediul BCR, într-un plic sigilat pe care se va menționa în mod lizibil și cu 

majuscule „BCR – EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE”; este recomandabil ca 

expeditorul să solicite o confirmare de primire și, de asemenea, să completeze o 

notă de inventar în legătură cu conținutul plicului expediat; momentul primirii 

plicului de către BCR va fi cel la care plicul a ajuns la adresa sus-menționată a BCR, 

conform registrului de intrări al BCR, în linie cu datele ce urmează a fi înregistrate 

în confirmarea de primire (dacă este cazul); sau 

(iii). Prin e-mail cu semnătură electronică2, având următorul „Subiect” scris cu 

majuscule: “BCR - EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE”; este recomandabil ca 

expeditorul să seteze o cerere de confirmare a citirii mesajului; e-mailul va fi 

considerat primit de BCR în momentul evidențiat (în e-mail) ca fiind momentul 

trimiterii sale. 

6.2. Determinarea Prețului de Retragere de către un expert 

6.2.1. Prețul de Retragere pentru Acțiunile Eligibile va fi determinat de un Expert în 

conformitate cu art. 134 alin. (4) din Legea Societăților nr. 31/1990, ca valoare 

medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de 

legislația în vigoare la data evaluării. 

6.2.2. BCR va depune la Oficiul Registrului Comerțului București cererea de numire a 

expertului în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la un 

 

1 În cazul Acțiunilor Eligibile deținute în coproprietate pe cote-părți sau în indiviziune, Notificarea de 
Retragere trebuie să fie semnată de toți coproprietarii relevanți. 

2
 Semnătura electronică trebuie să respecte cerințele Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. 



 
 

Acționar Eligibil a primei Notificări de Retragere (împreună cu Documentația de 

Retragere completă) în conformitate cu prezenta Procedură de Retragere.  

6.2.3. În termen de maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la expirarea Perioadei de 

Retragere, BCR va publica pe pagina sa de web (www.bcr.ro/investitori) o informare 

în care va preciza: (i) identitatea expertului numit de Oficiul Registrului Comerțului 

pentru evaluarea Prețului de Retragere (expert a cărui numire va fi solicitată în cazul 

în care la BCR a fost depusă cel puțin o Notificare de Retragere) și (ii) termenul limită 

agreat cu Expertul pentru întocmirea raportului privind Prețul de Retragere. 

6.2.4. Valoarea Prețului de Retragere va fi comunicată de către BCR Acționarilor Eligibili 

care au transmis în mod corespunzător o Notificare de Retragere în termen de 3 (trei) 

zile de la remiterea raportului Expertului către BCR, la coordonatele de contact 

indicate în Notificarea de Retragere (sau, în absența acestora, la adresa de 

corespondență înregistrată în Registrul Acționarilor). Raportul privind Prețul de 

Retragere întocmit de Expert va fi pus la dispoziție și consultat, la cerere, de orice 

astfel de acționar după semnarea unui angajament de confidențialitate în legătură cu 

conținutul acestuia, la Sediul BCR. 

6.3. Realizarea și înregistrarea Transferului 

6.3.1. Transferul va avea loc automat la data la care toate condițiile menționate la 

Secțiunea 5 de mai sus sunt îndeplinite cumulativ („Data Transferului”). Comitetul 

Executiv al BCR va asigura înregistrarea corespunzătoare a Transferului în Registrul 

Acționarilor la Data Transferului. 

6.4. Plata Prețului de Retragere 

6.4.1. Plata Prețului de Retragere datorat fiecărui Acționar Eligibil se va efectua în termen 

de 3 (trei) zile lucrătoare de la Data Transferului. Pentru evitarea oricărui dubiu, 

suma totală ce va fi transferată Acționarului Eligibil va fi calculată prin înmulțirea 

valorii Prețului de Retragere cu numărul de Acțiuni Eligibile în conformitate cu 

prezenta Procedură de Retragere. 

6.4.2. Valoarea totală a Prețului de Retragere va fi achitată în contul bancar indicat în 

Notificarea de Retragere depusă la BCR de către Acționarii Eligibili. În cazul în care 

Acționarul Eligibil nu indică un cont bancar în Notificarea de Retragere, BCR va 

transfera contravaloarea Prețului de Retragere într-un cont bancar deschis la BCR la 

dispoziția respectivului acționar. 

6.4.3. În situația în care un Acționar Eligibil este nerezident și indică în Notificarea de 

Retragere un cont denominat într-o altă monedă decât leul (de ex. EUR, USD etc.), 

prin depunerea Notificării de Retragere se va considera că BCR este mandatată să 

efectueze conversia sumelor din lei în moneda în care este denominat contul indicat, 

la cursul de schimb valutar de referință aplicat de BCR la Data Transferului. 

6.5. Aspecte fiscale în legătură cu Prețul de Retragere 

http://www.bcr.ro/
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6.5.1. BCR nu are obligația de a reține la sursă sau de a plăti orice impozite/contribuții și nu 

va reține la sursă și nu va plăti impozite sau alte obligații fiscale sau 

impozite/contribuții în legătură cu plata către/încasarea Prețului de Retragere.  

7. Exactitatea datelor furnizate de Acționarii Eligibili 

7.1. Acționarii Eligibili vor răspunde pentru exactitatea și corectitudinea declarațiilor făcute 

în Notificarea de Retragere și pentru îndeplinirea corespunzătoare a angajamentelor 

asumate prin aceasta. 

7.2. BCR va acționa cu diligența necesară și în mod responsabil pentru implementarea 

prevederilor prezentei Proceduri de Retragere. 

8. Diverse 

8.1. Prezenta Procedură de Retragere este aplicabilă exclusiv dacă acționarii BCR beneficiază 

de un drept de retragere conform prevederilor legale de la momentul aprobării de BCR a 

Operațiunii Relevante și doar pentru cazurile avute în vedere în art. 134 și art. 251^12 

din Legea societăților nr. 31/1990. 

8.2. Anexele la prezenta Procedură de Retragere fac parte integrantă din aceasta. 

8.3. Orice modificare ulterioară a prezentei Proceduri de Retragere va fi pusă la dispoziția 

tuturor acționarilor prin publicare pe pagina web a BCR (www.bcr.ro/investitori). 

8.4. Acționarii Eligibili pot adresa orice întrebări în legătură cu Procedura de Retragere către 

detaliile de contact disponibile pe pagina web a BCR (www.bcr.ro/investitori). 

 
Banca Comercială Română S.A. 
  



 

 

Anexa 1 

Formularul Notificării de Retragere 

 

 

Pentru persoane fizice
3
 

Subsemnatul/a, _______________________________4, cetățean _____________, domiciliat în 

________________________________________, str. ____________________________________ nr. 

_____, bl. ______, ap. __________, et. ______, cod poștal ___________, identificat prin 

__________________, seria ______, nr.__________, cod numeric personal _____________, telefon 

de contact ________________________ 

Reprezentat/ă legal de5__________________________________, cetățean _____________, 

domiciliat în ________________________________________, str. 

____________________________________ nr. _____, bl. ______, ap. __________, et. ______, cod 

poștal ___________, identificat prin __________________, seria ______, nr.__________, cod 

numeric personal _____________, telefon de contact ________________________ 

 

Pentru persoane juridice  

Subscrisa, ______________________________ organizată și funcționând potrivit legislației din 

_________________, având sediul social în _________________, str. __________________, nr. 

_____________________________, bl. ______________ ap. ___________________ , et. 

___________, cod poștal ________, telefon de contact __________ 

______  înregistrată __________________în ______________________ cu nr. _______________ 

______ , cod fiscal  ______________________________________ , reprezentată legal prin 

_______________________, în calitate de ____________, identificat prin  ______________, 

seria______, nr.______________, cod numeric personal ___________________, 

 

Având calitatea de acționar al Băncii Comerciale Române S.A., cu sediul social în România, 

Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, București, autorizată de BNR ca instituție de credit, 

înregistrată în registrul instituțiilor de credit sub numărul RB-PJR-40-008/1999, având număr de 

ordine în Registrul Comerțului J40/90/1991, cod unic de înregistrare 361757 („BCR”), 

  

 

3
 În caz de coproprietate pe cote-părți, toți coproprietarii vor semna Notificarea de Retragere și vor 

completa datele lor de identitate în preambulul Notificării de Retragere. 
4
 Se vor insera numele și prenumele complete. 

5
 Se va completa doar în cazul în care notificarea de retragere este semnată prin reprezentant legal sau 

împuternicit (după caz).  



 

 

Având în vedere că:  

(a). [La data de [ ]
6
, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR („AGEA”) a aprobat 

[.]
7
 („Operațiunea Relevantă”), 

(b). Conform prevederilor art. 134 din Legea Societăților nr. 31/1990, în urma emiterii 

aprobării AGEA cu privire la Operațiunea Relevantă, acționarii BCR care îndeplinesc 

cerințele legale aplicabile beneficiază de dreptul de a se retrage din BCR, 

În urma analizării procedurii de retragere a acționarilor aprobate inițial de AGEA a BCR din data 

de 23.11.2016 și puse la dispoziție de BCR pe pagina sa web (www.bcr.ro) potrivit căreia dreptul 

de retragere poate fi exercitat în contextul Operațiunii Relevante („Procedura de Retragere”):  

1. Solicit în mod necondiționat retragerea din BCR și consimt la cumpărarea de către BCR a 

Acțiunilor Eligibile pe care le dețin în BCR (astfel cum sunt definite Acțiunile Eligibile în 

Procedura de Retragere), în conformitate cu prevederile Procedurii de Retragere.   

2. Declar că: 

(i) Am luat la cunoștință, am înțeles și sunt de acord cu termenii Procedurii de 

Retragere. Înțeleg că toți termenii inițiați cu literă majusculă din prezenta Notificare 

de Retragere care nu sunt definiți în mod expres în prezenta Notificare de Retragere 

au sensul atribuit în Procedura de Retragere. 

(ii) Am capacitatea juridică, dreptul și autoritatea depline pentru a dispune de toate 

Acțiunile Eligibile, dețin toate autorizațiile și aprobările necesare, inclusiv, dar fără 

limitare la, dacă este cazul, aprobările societare relevante.  

(iii) Sunt proprietarul Acțiunilor Eligibile, acestea fiind libere de orice Sarcini și pot fi 

înstrăinate liber de către subsemnatul; 

3. De asemenea, în special, am luat la cunoștință, am înțeles și consimt că: 

(i). Odată ce depun prezenta Notificare de Retragere la BCR (presupunând că aceasta este 

conformă cu Procedura de Retragere), Dreptul meu de Retragere este exercitat în mod 

irevocabil și ulterior nu pot revoca/anula această Notificare de Retragere și (b) nu voi 

mai putea înstrăina (de ex. cesiona/transfera sau promite cesiunea/transferul acestor 

acțiuni sau institui Sarcini asupra lor) Acțiunile Eligibile altor entități în afară de BCR. 

În acest scop, prin prezenta mandatez BCR să acționeze în sensul implementării 

acestui angajament. 

(ii). Transferul se va produce automat la data la care sunt îndeplinite cumulativ condițiile 

menționate în cadrul Secțiunii 5 din Procedura de Retragere. 

 

6
 De inserat data Hotărârii AGEA Relevante. 

7
 De inserat operațiunea relevantă aprobată de AGEA, respectiv (i) schimbarea obiectului principal de 

activitate al BCR, (ii) mutarea sediului BCR în străinătate, (iii) schimbarea formei juridice a BCR sau (iv) 
fuziunea sau divizarea BCR. 

http://www.bcr.ro/


. 

 

 

4. Prin prezenta cerere solicit BCR să vireze Prețul de Retragere, în conformitate cu Procedura 

de Retragere, în următorul cont bancar:   

IBAN ________________________________ 

Beneficiar ________________________ 

Banca ________________________________ 

Agenția/Sucursala ______________________________  

Adresa Băncii: _____________________ 

Cod Swift ________________________________ 

5. Înțeleg și sunt de acord cu faptul că sunt răspunzător pentru corectitudinea și veridicitatea 

declarațiilor și/ sau a oricăror alte informații furnizate prin prezenta notificare sau cuprinse 

în Documentația de Retragere (după caz). 

6. Pentru orice clarificări/întrebări în legătură cu prezenta Notificare de Retragere sau cu 

Documentația de Retragere, mă puteți contacta la: tel. [.] și/sau adresa de e-mail [.] și/sau 

adresa de corespondență [.]
8
 

Anexez la prezenta declarație Documentația de Retragere solicitată (astfel cum este definită în 

Procedura de Retragere), ce include următoarele documente:     

Nr. 

crt. 

Document Original/Fotocopie Număr de pagini  

1.     

2.     

3.     

Nume: 
9
  

_______________________ 

Semnătură: 
10

 

_______________________ 

Funcție: 

______________________  

 

8 Opțional de completat.  

9 În caz de coproprietate pe cote-părți, toți coproprietarii vor semna Notificarea de Retragere și vor completa 
datele lor de identitate în preambulul Notificării de Retragere. 

10
 A se vedea nota de subsol de mai sus. 



 

 

Anexa 2  

Documentația de Retragere 

1. Categoria de Acționari Eligibili 

 Pentru Acționarii Eligibili – persoane fizice:   

(i). Fotocopia actului de identitate al Acționarului Eligibil (de ex., carte de 

identitate, pașaport etc.);   

(ii). Procură în forma autentică, în original, și fotocopia actului de identitate al 

împuternicitului – în cazul în care Notificarea de Retragere este încheiată prin 

împuternicit sau, după caz, fotocopia unui document care atestă calitatea de 

reprezentant legal (de ex., părinți, tutore) al Acționarului Eligibil – în cazul 

Acționarilor Eligibili fără capacitate juridică sau minori (persoane fizice care nu 

au împlinit vârsta de 18 ani);  

 Pentru Acționarii Eligibili – persoane juridice: 

(i). Fotocopia certificatului de înregistrare al Acționarului Eligibil sau un document 

echivalent;   

(ii). Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document 

echivalent emis de o autoritate competentă din statul străin în care Acționarul 

Eligibil este înmatriculat legal și care atestă datele de identificare ale 

acționarului, precum și identitatea reprezentantului legal al acestuia - în 

original sau în copie conformă cu originalul; certificatul sau documentul 

echivalent menționat mai sus va fi emis cu maxim 3 (trei) luni înainte de data 

depunerii Notificării de Retragere; 

(iii). Procură în forma autentică, în original, și fotocopia actului de identitate al 

împuternicitului – dacă Notificarea de Retragere este încheiată prin 

împuternicit.  

 Pentru Acționarii Eligibili – entități fără personalitate juridică:  

(i). Fotocopia actului de înființare (de ex. autorizația emisă de autoritatea 

competentă în cazul fondurilor de pensii); 

(ii). Document emis de o autoritate competentă din statul în care Acționarul Eligibil 

este înregistrat legal și care atestă calitatea sa de reprezentant legal - în original 

sau copie conformă cu originalul; certificatul sau documentul echivalent mai sus 

menționat va fi emis cu maxim 3 (trei) luni înainte de data depunerii Notificării 

de Retragere;  

(iv). Procură în forma autentică, în original, și fotocopia actului de identitate al 

împuternicitului - dacă Notificarea de Retragere este încheiată prin 

împuternicit. 



. 

 

 

2. În cazul în care oricare dintre documentele menționate la pct 1. de mai sus sunt 

redactate într-o altă limbă străină decât limba engleză, Acționarul Eligibil le va 

depune însoțite de o traducere legalizată în limba română sau în limba engleză. 


