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HOTĂRÂREA Nr. 1.b1)/28.04.2014
adoptată de
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor
Băncii Comerciale Române SA
în şedinţa din data de 28 aprilie 2014, ora 14.30
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Băncii Comerciale Române SA
(BCR SA), convocată, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, modificată şi
completată, art. 113 şi 119 şi ale Actului Constitutiv al BCR SA, art. 13 şi 17, la data de 28 aprilie
2014, ora 14.30, 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. 115 din Legea nr. 31/1990,
republicată, modificată şi completată şi art. 15, lit. d ) şi art. 17 din Actul Constitutiv al BCR SA,
aproba, cu votul “pentru” exprimat de către acţionarii reprezentând 99,87 % din capitalul
social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, urmatoarea formulare a Actului
Constitutiv, (forma aprobata prin hotararea AGEA nr. 1/28.04.2014), art. 5, punctul 5.2. : „5.2. Prin
exceptie de la prevederile art. 5.1. de mai sus, oricand o majorare de capital este necesara pentru
conformarea cu cerintele prudentiale prevazute de normele Bancii Nationale a Romaniei sau cu
orice alte prevederi legale, Comitetul Executiv este autorizat, pentru o perioada de (5) ani de la
data inregistrarii prezentului Act Constitutiv actualizat la Registrul Comertului, sa majoreze capitalul
social al Bancii cu o valoare care sa nu depaseasca, cumulat pe toata perioada mentionata
anterior, suma de 162.534.161,45 RON, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni.”
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