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Evenimente Importante 
 
Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor BRD – Groupe Société Générale S.A. 
 
În conformitate cu art. 113  lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile 
cu valori mobiliare, BRD – Groupe Société Générale informează investitorii că în şedinţa Consiliului de 
Administraţie din data de 24 martie 2010 s-a hotărât convocarea Adunărilor Generale Ordinară şi 
Extraordinară a Acţionarilor BRD – Groupe Société Générale în data de 27 aprilie 2010, ora 1000 la 
Crowne Plaza, Bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucureşti (Hotel Crowne Plaza, Sala Grand Ballroom). 
 
Anexă: Convocarea Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor BRD – Groupe 
Société Générale în data de 27 aprilie 2010. 
 
 

Gheorghe Marinel 
 

Secretar General 
                                                                                                      
                                                                                                        BRD – Groupe Société Générale S.A. 
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                   Consiliul de Administraţie al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.,  
reunit în data de 24 martie 2010, ora 15:30, 

convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ŞI 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
în data de 27 aprilie 2010, ora 1000  

      la Crowne Plaza, Bd. Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucureşti (Hotel Crowne Plaza, Sala Grand Ballroom), 
       pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 15 aprilie 2010 (data de referinţă), 

cu următoarea ordine de zi : 
 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR : 
1. Aprobarea situaţiilor financiare individuale ale Băncii la 31 decembrie 2009 (realizate în conformitate cu 

standardele locale de contabilitate), precum şi a situaţiilor financiare anuale consolidate (realizate în 
conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară), pe baza rapoartelor prezentate de 
Consiliul de Administraţie şi a opiniilor auditorului financiar al Băncii; 

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2009; 
3. Aprobarea repartizării profitului şi fixarea dividendului pe anul 2009 (dividendul brut propus este de 

0,27947 lei / acţiune). Dividendele vor fi plătite în termen de maxim 2 luni de la data adunării generale; 
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 şi a Programului de activitate pe exerciţiul 

financiar al anului 2010; 
5. Aprobarea remuneraţiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2010, 

precum şi a limitelor generale pentru remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi ale directorilor; 
6. Numirea auditorului financiar al Băncii pentru anul 2010 şi stabilirea duratei contractului de audit 

financiar; 
7. Aprobarea datei de 13 mai 2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor ce vor beneficia 

de dividende şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor; 

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR : 
1. Aprobarea realizării în perioada 2010 – 2011 a unor emisiuni de obligaţiuni într-un plafon maxim de 600 

milioane EUR sau echivalent lei sau altă valută, în condiţiile prevăzute în nota pusă la dispoziţia 
acţionarilor. Consiliul de Administraţie va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, stabilind parametrii 
individuali ai fiecărei emisiuni; 

2. Aprobarea datei de 13 mai 2010 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital. 

Documentele aferente AGA 
Începând cu data de 26 martie 2010, convocatorul, textul integral al documentelor şi materialelor informative 
referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale 
ordinară şi extraordinară a acţionarilor şi proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pot fi 
consultate pe website-ul Băncii (www.brd.ro, Secţiunea Acţionari şi Investitori) sau se pot obţine de către 
acţionari de la Secretariatul General al Băncii (Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, sector 1, 
Bucureşti, tel. 021.301.61.33, e-mail : investor@brd.ro). 
 
Capitalul BRD – Groupe Société Générale S.A. este format din 696.901.518 acţiuni ordinare, fiecare acţiune 
deţinută dând dreptul la un vot în adunarea generală. 
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Propuneri ale acţionarilor cu privire la AGA 
Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: 
 

i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de 
o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel târziu la 
data de 12 aprilie 2010, ora 17:00;  

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale până cel târziu la data de 26 aprilie 2010 ora 10:00. 

 

Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi 
vor fi transmise, în scris, în original: fie prin poştă sau servicii de curierat (la sediul Băncii menţionat mai 
sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail investor@brd.ro).  
 

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată în data de 14 aprilie 2010, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

Întrebări referitoare la AGA 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. 
Banca poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul BRD, la Secţiunea Acţionari şi 
Investitori. 
 

Intrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat (la sediul Băncii 
menţionat mai sus), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail investor@brd.ro). Pentru identificarea 
persoanelor care adresează întrebări Băncii, acestea vor anexa solicitării copii ale documentelor care să le 
ateste identitatea. 
 
Participarea la AGA 
Data de referinţă este 15 aprilie 2010. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor ţinut 
de Depozitarul Central vor putea participa şi vota în cadrul prezentei adunării generale. 
 

Acţionarii pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, cu excepţia 
administratorilor sau a directorilor (pe bază de procură specială) sau pot vota prin corespondenţă. 
 
a) Participare persoane fizice 
Documentele necesare pentru participarea la AGA a acţionarilor persoane fizice sunt : 

- dacă acţionarul se prezintă personal : actul de identitate* ; 
- dacă acţionarul este reprezentat de o altă persoană: procura specială şi actul de identitate al 

reprezentantului. 
 

b) Participare persoane juridice 
Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea astfel : 
• reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, 

extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate 
competentă) ; 

• persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare – pe lângă documentul menţionat anterior (care 
atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează procura), va prezenta procura specială 
semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. 

 

Persoana fizică care se prezintă la AGA în calitate de reprezentant al unui acţionar persoană juridică va fi 
identificată pe baza actului de identitate.  
                                                           
*  Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetăţenii români ; paşaport / carte de identitate 

pentru cetăţenii Uniunii Europene; paşaport pentru cetăţenii străini non-UE. 
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c) Formular de procură specială 
Începând cu data de 26 martie 2010, formularele de procuri speciale se pot obţine de pe website-ul Băncii 
Secţiunea Acţionari şi Investitori sau de la Secretariatul General al Băncii situat la adresa menţionată mai sus 
la capitolul “Documente aferente AGA”.  
 

După completarea şi semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale va trebui să parvină băncii până la 
data de 26 aprilie 2010 ora 10:00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot prin reprezentant în 
adunarea generală, conform prevederilor legii. Procura va fi însoţită de o copie a actului de identitate a 
acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru 
persoanele juridice, de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul 
procurii. 
 

Procura va fi transmisă: 
- fie documentul semnat olograf, în original - la Turnul BRD (Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, cod 011171, 

sector 1, Bucureşti – Secretariatul General), 
- fie documentul semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 

privind semnatura electronică - prin e-mail la adresa investor@brd.ro.  
 

Procurile speciale vor trebui să conţină informaţiile prevăzute în formularul de procură specială pus la 
dispoziţie de BRD, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi . 
 
d) Vot prin corespondenţă 
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea 
Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă pus la dispoziţia lor începând 
cu data de 26 martie 2010, pe website-ul Băncii Secţiunea Acţionari şi Investitori sau la Secretariatul General 
al Băncii situat la adresa menţionată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA”. 
 

Formularele de vot prin corespondenţă (completate de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de 
identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi 
pentru persoanele juridice, de documentul  oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) 
vor trebui să parvină în original, prin poştă sau prin servicii de curierat, la sediul băncii menţionat mai sus 
până la data de 26 aprilie 2010, ora 10:00. 
 
e) Pentru acţionarii care beneficiază de servicii de custodie 
Societăţile bancare custode pot semna şi transmite procurile speciale şi formularele de vot prin 
corespondenţă în numele clienţilor lor, acţionari BRD – Groupe Société Générale, în baza drepturilor 
conferite acestora prin contractele de custodie şi în baza instrucţiunilor punctuale de vot primite de la aceştia 
pentru prezentele adunări generale. Procurile speciale / formularele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite 
de copii ale contractului de custodie şi/sau ale instrucţiunilor punctuale de vot primite de la aceştia pentru 
prezentele adunări generale. Copiile respective vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către 
reprezentantul legal al societăţii bancare custode. 
 

În cazul în care pe data de 27 aprilie 2010 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală 
Ordinară sau Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor sunt convocate pentru data de 28 aprilie 2010, 
în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi dată de referinţă şi cu aceeaşi ordine de zi. 
 
 

Consiliul de Administraţie al BRD – Groupe Société Générale S.A. 
Guy Marie Charles POUPET 
Preşedinte – Director General 

 
 
 


