
 

 

PROCURĂ SPECIALĂ 
de reprezentare la Adunarea generală ordinară a acţionarilor 

Băncii Comerciale Române SA 
din data de 15 Noiembrie 2021, exclusiv prin corespondenta 

 

 

Subsemnatul                                                                                , posesor al BI/CI seria     , numarul                  , 

( numele şi prenumele deţinătorului de acţiuni ) 

eliberat de Poliţia                                                 la data de                          , CNP |_|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||,

deţinător al    acţiuni emise de Banca Comercială Română SA, care îmi  conferă  dreptul  la

                      voturi  în  Adunarea   generală   ordinară    a   acţionarilor,   numesc    prin    prezenta     pe

   ,  posesor al BI/CI seria    

( numele şi prenumele mandatarului ) 

numărul                 _,

eliberat de Poliţia                                                  la data de                          , CNP |_|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_| 

, ca reprezentant al meu la Adunarea generală ordinară a acţionarilor Băncii Comerciale Române SA ce va avea 

loc la data de 15 noiembrie 2021, exclusiv prin corespondenta, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute 

de mine înregistrate în Registrul acţionarilor BCR, după cum urmează: 
 

 

 

 

 

1.  Aprobarea prelungirii de la 3 ani la 4 ani a duratei mandatului membrilor 
Consiliului de Supraveghere, asa cum a fost modificat Actul constitutiv al BCR/ 
Approval for extending the term of mandate of the Supervisory Board 
members, from 3 to 4 years in line with the BCR Charter amended. 

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

 

 

2.  Aprobarea alegerii unui membru in Consiliul de Supraveghere al BCR pentru 
un mandat valabil incepand cu data aprobarii Bancii Nationale a Romaniei 
pana la data de 24.04.2023./ Approval for election of one member within the 
Supervisory Board for a mandate valid starting with the date of the National 
Bank of Romania approval until April 24th, 2023. 

 

3. Aprobarea platii de dividend in suma de RON 800,146,928  
              pana la data de 31.12.2021. / Approval for the payment of dividends 
              in amount of RON 800,146,928 until 31.12.2021.  
 

 

 

 

Mandantul informeaza mandatarul cu privire la faptul ca datele lui cu caracter personal sunt prelucrate de Banca Comerciala Romana SA, in scopul executarii mandatului acordat prin intermediul 
prezentei procuri speciale si cu respectarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, precum și cu legislația aplicabila in materia protecției datelor cu caracter 
personal. Mai multe detalii legate de modul in care sunt prelucrate datele personale de catre BCR se regasesc in Politica privind confidentialitatea publicata pe website-ul BCR. 

 

 

Data:     
 

 

semnătura deţinătorului de acţiuni                                          semnătura mandatarului 
 

 

numele, prenumele deţinătorului de acţiuni                             numele, prenumele mandatarului 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Procură specială pentru Adunarea generală ordinară a acţionarilor BCR SA  din 15 noiembrie 2021 


