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HOTĂRÂREA Nr. 1.b4)/28.04.2014
adoptată de
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor
Băncii Comerciale Române SA
în şedinţa din data de 28 aprilie 2014
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,
hotaraste, cu votul „împotrivă” exprimat de către acţionarii reprezentând 93,57 % din
capitalul social şi cu votul “pentru” exprimat de către acţionarii reprezentând 6,30 % din capitalul
social, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, respingerea modificarii Actului Constitutiv
al BCR SA (forma aprobata prin hotararea AGEA nr. 1/28.04.2014), art. 5, punctul 5.4., dupa cum
urmeaza : „Acţiunile emise în cazul unei majorări de capital social vor fi oferite cu prioritate
acţionarilor Băncii în vederea exercitării dreptului de preferinţă, în conformitate cu prevederile
legale aplicabile. In cazul în care, după expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă,
noile acţiuni emise nu au fost subscrise în totalitate, acţiunile rămase nesubscrise vor putea fi
anulate sau oferite altor investitori români sau străini, în conformitate cu hotărârea organului
societar competent pentru aprobarea majorării capitalului social. In cazul în care acţiunile
nesubscrise sunt oferite publicului, Banca va respecta prevederile legale cu privire la ofertele
publice în sensul legislaţiei privind pieţele de capital.”
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