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1. Evenimente importante de raportat 
 

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul. 
b)   Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul. 
c)   Procedura falimentului – nu este cazul. 
d) Alte evenimente: 
 
In data de 23.02.2007 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Bancii 
Transilvania, desfasurata la Cluj-Napoca, la Hotelul Belvedere. La Adunarea Generala au fost prezenti 
sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 51,59 % din totalul capitalului social, respectiv 
2.029.330.759 actiuni. 
 
I. In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat in unanimitate 
propunerea inscrisa pe  ordinea de zi, respectiv inlocuirea auditorului financiar Ernst & Young cu 
auditorul KPMG si incheierea contractelor de prestari servicii corespunzatoare pentru o perioada de trei 
ani dupa cum urmeaza : 
 

- cu S.C. KPMG Audit S.R.L. pentru auditarea situatiilor  financiare intocmite in conformitate cu  
Ordinul  B.N.R. nr. 5/2005; 

- cu S.C. KPMG Romania S.R.L. pentru auditarea situatiilor financiare consolidate ale Grupului 
Banca Transilvania, intocmite in conformitate cu IFRS.  

 
II. Adunarea Generala  Extraordinara  a Actionarilor a aprobat propunerea de modificare a Actului 
Constitutiv al Bancii inscrisa pe ordinea de zi conform Convocatorului publicat, dupa cum urmeaza: 
 
1. lit. d), e), f) si g) ale art. 12 vor avea urmatorul cuprins: 

d. Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarile ordinare se tin cel putin o data pe an, şi 
adunarea generală ordinară anuală se ţine in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar. In afara 
problemelor din ordinea de zi, aceste adunari sunt obligate: 

a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de 
consiliul de administraţie, respectiv de directorat şi de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, 
de auditorul financiar, şi să fixeze dividendul; 
b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, şi 
cenzorii; 
c) să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce auditorul 
financiar; 
d) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs membrilor consiliului de administraţie, 
respectiv membrilor consiliului de supraveghere, şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul 
constitutiv; 
e) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie, respectiv a directoratului; 
f) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exerciţiul financiar următor; 
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g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale societăţii. 
 Pentru validarea deciziilor Adunarilor Generale Ordinare este necesara prezenţa acţionarilor reprezentand 
cel putin 35 % din capitalul social. Hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate. La data stabilita pentru a 
doua convocare, adunarea  va putea avea loc, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, iar 
hotararile se vor lua cu majoritatea de  voturi a celor prezenti. 
 Membrii Consiliului de Administratie nu pot vota la AGA ordinare, personal sau prin mandatar, cu privire 
la descarcarea gestiunii lor sau o problema in care persoana sau gestiunea lor ar fi in discutie. 
  e. Adunarile Generale Extraordinare se vor convoca de catre Consiliul de Administratie, conform legii. 
  Convocarea pentru orice AGA va fi publicata in Monitorul Oficial, intr-unul din ziarele cu acoperire 
nationala si intr-unul din ziarele din municipiul Cluj-Napoca si va cuprinde locul si data adunarii si ordinea de zi, 
indicând explicit  toate problemele care vor fi dezbatute. Termenul de intrunire nu va fi mai mic de 30 zile de la 
data publicarii convocarii. 
 Pentru ca Adunarea Generala Extraordinara sa fie valabila, este necesara prezenta actionarilor 
reprezentind cel putin 35 % din capitalul social, hotararile urmand a fi luate cu majoritatea voturilor detinute de 
actionarii prezenti sau reprezentati (in acord cu art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990). Daca la prima convocare nu se 
realizeaza cvorumul de mai sus, se va tine o a doua sedinta, la care este necesara prezenta actionarilor 
reprezentand cel putin o cincime din capitalul social, iar hotararile asupra problemelor puse pe ordinea de zi a 
adunarii generale precedente se iau cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati (in 
acord cu art. 115 (2) din Legea nr. 31/1990). Consiliul de Administratie este obligat sa convoace Adunarea 
Generala Ordinară sau Extraordinara la cererea actionarilor, reprezentand cel putin 5 % din capitalul social, cerere 
care trebuie formulata in scris si motivata. Daca acesta nu face convocarea, instanta de la sediul social al bancii va 
putea ordona convocarea desemnand dintre actionari persoana care o va prezida. 
 f. Hotararile Adunarii Generale se pot lua prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea 
membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea 
membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.  

g. Adunările Generale ale acţionarilor Băncii vor fi conduse de Presedintele CA sau un reprezentant 
desemnat de Preşedinte dintre membrii Consiliului de Administratie. Vor fi aleşi de asemenea 1-3 secretari să 
verifice prezenţa, indicând capitalul social reprezentat de fiecare acţionar prezent, să verifice procesul verbal 
întocmit de secretarul tehnic cu privire la numărul de acţiuni reprezentate la adunare şi conformitatea cu toate 
formalităţile cerute de lege şi de Actul Constitutiv cu privire la adunare. 
 
- lit. e) si n) ale art. 13 vor avea urmatorul cuprins: 

e. Semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Registrul Comertului. Daca 
aceasta obligatie nu se realizeaza, administratorul in cauza este considerat decazut din drepturi. 

n. Niciun administrator nu va putea functiona in mai mult de cinci Consilii de administratie, cu exceptia 
cazurilor prevazute la alin. (2) al art. 15316 din Legea nr. 31/1990. Nerespectarea acestei masuri  atrage rigorile 
legii. Membrii Consiliului de Administratie nu pot ocupa posturi de membri in Consiliul de Administratie al altor 
societati bancare care activeaza in Romania si nici nu pot, fără autorizarea expresă a Consiliului de Administraţie, 
sa participe la alte firme ca asociati cu raspundere nelimitata. 
 
- lit. d) a art. 17 va avea urmatorul cuprins: 
 d. Consiliul de Administratie va pregati si va prezenta auditorilor financiari in vederea pregatirii 
raportului pentru Adunarea Generala, bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de 
raportul si de documentele justificative. Bilantul si contul de profit si pierdere se intocmesc in conditiile prevazute 
de lege şi de normele internaţionale de contabilitate (cele promulgate de comitetul IASB). 
 
Se acorda mandat pentru Consiliul de Administratie si conducatorii bancii pentru a duce la 
indeplinire hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor. 
 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, se 
propune ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor asupra 
carora se rasfring hotaririle AGA ordinara si extraordinara) data de 15 martie 2007. 
 
   DIRECTOR GENERAL/Membru CA    DIRECTOR EXECUTIV                              
   Robert  REKKERS                                                Nicolae TARCEA 


