
Banca Comercială Română S.A. 

Societate administrată în sistem dualist 

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden 
Bucharest, Clădirea A, Etaj 6,  
sector 6, București, cod poștal 060013 
www.bcr.ro 
 
 

 

contact.center@bcr.ro 
InfoBCR: *2227 apelabil din 
rețelele Vodafone, Orange, RCS 
RDS, Telekom;  
+ 4021.407.42.00, apelabil din orice rețea 
din România sau din străinătate 

Înmatriculată la Registrul Comerţului: 
J40/90/1991 
Înmatriculată la Registrul 
Instituțiilor de Credit:  
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999 
 
 

Cod Unic de Înregistrare: RO 361757 
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei 
SWIFT: RNCB RO BU 

 
                     Vot prin corespondenţă pentru AGEA BCR 

convocata pentru data de 28.04.2022   

Numele actionarului :..................................................  
 
CNP ......................................................... 

 

Numarul de actiuni detinute de actionar la data de referinta 02.04.2022: ____________________ 

Vă transmit votul cu privire la documentele/propunerile prezentate spre aprobare AGEA , astfel:/ 

Nr pct 
ordine de zi  Denumirea materialului  

Pentru  Împotrivă  Abţinere  

1. Aprobarea completarii Actului constitutiv al BCR prin 
extinderea obiectului principal de activitate, respectiv art. 9, 
punctul 9.2, litera p), cu o liniuta, dupa cum urmeaza :  

 Articolul 9, punctul 9.2, litera p) din Actul constitutiv al BCR, 
care va avea următorul conţinut: 

“[…] 
       p) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care 

acestea se circumscriu domeniului financiar cu respectarea 
reglementărilor din legile speciale care reglementează respectivele 
activităţi, respectiv: 

[...] 
- Activitati de depozitare a activelor financiare a fondurilor 

de pensii ocupationale” 

   

2.  Aprobarea desemnarii unui membru al Comitetului Executiv in 
vederea semnarii  formei actualizate a Actului constitutiv al 
BCR astfel cum a fost modificat si completat prin hotărârea 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor BCR din 28 
aprilie 2022, dupa aprobarea prealabila a BNR, în vederea 
depunerii şi menţionării în Registrul Comerţului şi publicării în 
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. 
 

   

Nota: Se va bifa casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn. 
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