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Evenimente Importante___________________________________________________ 

În conformitate cu prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piață si ale art. 1 alin. 2) literele i) și ii) din Regulamentul ASF 5/ 2020 pentru 
adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței 
stării de urgență generate de COVID-19, BRD - Groupe Société Générale S.A. face urmatoarele precizari 
pentru investitori, suplimentare comunicatului din 14.04.2020, cu privire la desfasurarea Adunărilor 
Generale Ordinare şi Extraordinare ale Acţionarilor  BRD – Groupe Société Générale S.A. din data de 
23 aprilie 2020, ora 1000 şi respectiv, ora 1100 ,  de la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, 
Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 14 aprilie 2020 (data de referinţă): 

Adunările Generale Ordinare şi Extraordinare ale Acţionarilor  BRD – Groupe Société Générale S.A. se pot 
desfășura atât cu prezența fizică a acționarilor cât și prin utilizarea votului prin corespondență. 

Având în vedere măsurile și recomandările autorităților publice române în legatură cu prevenirea și limitarea 
răspândirii COVID – 19,  

precum și faptul că toate materialele aferente adunărilor generale sunt publicate, în format electronic pe 
website-ul Bancii (www.brd.ro, Secțiunea Actionari și Investitori), atât în limba română cât și în limba 
engleză,  

BRD - Groupe Société Générale S.A. isi mentine recomandările exprese adresate acționarilor săi, din 
data de 14.04.2020, privind respectarea cu strictete a Ordonantelor militare in vigoare si incurajeaza 
actionarii sa utilizeze mijloacele electronice/de interacțiune la distanță cu privire la Adunările Generale 
ale Acţionarilor BRD - Groupe Société Générale S.A. din 23 aprilie 2020 (a doua convocare pentru 24 
aprilie 2020). Astfel, actionarii au avut urmatoarele posibilitati:  

- transmiterea, prin e-mail, a întrebărilor privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale sub 
forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 
privind semnatură electronică la adresa investor@brd.ro, menţionând la subiect: “Pentru Adunările 
Generale ale Acţionarilor din 23 aprilie 2020 - Întrebări”, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a 
transmiterii acestora sub forma unui document semnat olograf, în original, prin poștă, servicii de curierat 
sau depunerii în mod personal de către acționari la registratura BRD- Groupe Société Générale S.A. din 
Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti;  

- transmiterea de către acționari a procurilor generale sau, după caz, a procurilor speciale prin e-mail sub 
forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 
privind semnatura electronică, la adresa investor@brd.ro, menţionând la subiect: “Pentru Adunările 
Generale ale Acţionarilor din  23 aprilie 2020 – Procură”, fișierele având denumirea   ”Procură vot secret” 
și respectiv ”Procură vot nesecret”, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora sub 
forma unui document semnat olograf, în original, prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod 
personal, în original, la registratura BRD- Groupe Société Générale S.A. din Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, 
sector 1, Bucureşti;  
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- votarea prin corespondență și, de preferință, transmiterea formularului de vot prin corespondență prin e-
mail, sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa investor@brd.ro, menţionând la subiect: 
“Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 23 aprilie 2020 – Formular de vot prin corespondenţă”, 
fișierele avand denumirea ”Vot Nesecret prin corespondență”, respectiv ”Vot Secret prin corespondență”, 
cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora, sub forma unui document semnat 
olograf, în original, prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura BRD- 
Groupe Société Générale S.A. din Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti. 

De asemenea, BRD - Groupe Société Générale S.A., aduce la cunoștința acționarilor săi:  

- posibilitatea ca BRD - Groupe Société Générale S.A., să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării 
Adunărilor Generale ale acționarilor din 23.04.2020 (a doua convocare pentru 24 aprilie 2020), cu privire 
la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise,  în funcție de deciziile 
exprese adoptate de autorități; 

- avertizarea explicită potrivit căreia participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații 
închise, în condițiile impuse de autorități , expune participanții la un risc legat de o posibilă contaminare 
cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar BRD - Groupe Société Générale S.A. și/sau conducerea Băncii nu ar 
putea fi ținute răspunzătoare pentru un astfel de risc.  

În cazul în care Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor BRD - Groupe Société Générale S.A. din 23.04.2020 (a doua convocare pentru 24 aprilie 2020), 
nu se pot desfășura prin prezența fizică a acționarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autorități,  
adunărilor generale ale acționarilor vor avea loc prin utilizarea votului prin corespondență.  
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