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ACT CONSTITUTIV
BANCA ROMANEASCA S.A.

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA SOCIETATIT
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

ART.1 DENUMIREA BANCII

1.1.
1.2.

Denumirea Bancii este BANCA ROMANEASCA S.A. (denumita in continuare
Banca), conform rezervarii de denumire nr. 644192 din data de 19 decembrie
2019 emisa de Oficiul Registrului Comertului.
ln toate documentele emise de catre Banca, se vor indica: denumirea Bancii,
forma juridica, capitalul social subscris si varsat, adresa sediului social, numarul
si data inmatricularii in Registrul Comertului, Codul Unic de lnregistrare, numarul
si data inmatricularii in Registrul institutiilor de credit, numarul de inregistrare in
Registrul de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal si sigla Bancii.

ART.2 FORMA JURIDICA A BANCII
Banca este persoana juridica romana constituita sub forma de societate pe
actiuni si isi desfasoara activitatea pe baza autorizatiei acordate de Banca
Nationala a Romaniei si in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului
ACT CONSTITUTIV.
ART.3 SEDIUL BANCII

3.1. (1) Sediul social al Bancii se afla in Sfr. Arh. lon Mincu Nr.3, Sector 1,
Bucuresti, Romania. Banca isi poate desfasura activitatea si in alte sedii reale,
precizate in Anexa la Regulamentulde Functionare.
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2) Directorii Bancii sunl mandatati sa semneze ACTUL CONSTITUTIV al Bancii
actualizat conlorm dispozitiilor cuprinse in Hotararile Adunarii Generale a
Actionarilor.
J.Z

(1) Banca poate intiinta sau desiiinta sedii reale si/sau sedii

secundare
(sucursale, agentii, puncte de lucru, oficii, reprezentante sau alte asemenea
unitati fara personalitate juridica) in Romania si unitati cu sau lara personalitate
.luridica in strainatate, in conformitate cu prezentul ACT CONSTITUTIV si legile
in vigoare, pe baza Hotararii Consiliului de Administratie.
(2) Sucursalele Bancii sunl unitati oper4ionale dependente din punct de
vedere juridic de Banca, abilitate sa electueze ln mod direct oricare dintre
activititile acesteia si reprezinta Banca in raporturile cu tertii si in justitie, prin
managerii acestora, in limita mandatului si competentelor acordate de catre
Banca.
Sediile secundare ale Bancii sunt mentionate in Anexa la Regulamentul de
Functionare.

ABT.4 DURATA BANCII
Eanca lunctioneaza pe durata nelimitata.
ART.s OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BANCII

5.1.

(1) Domeniul principal de activitate al Bancii esle " lntermediere monetard'-Cod
CAEN 641.
(2) Obiectul de activitate al Bancii rcprezinta activitati si servicii bancare ce pot li
oferite in Romania si/sau in streinetate, in conformitate cu legislalia aplicabila si
cu autorizalia de functionare a Bancii.
(3) Obiectul principal de activitate al Bancii este "A/te activitati de intermedieri

monetard'
5.2

-

Cod CAEN 6419.

Banca, in conlormitate cu prevederile legii privind activitatea bancara, are

rn

obiectul de activitate urmatoarele activitati:
a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile (cod CAEN - 6419);
b) acordare de credite, incluzAnd printre altele: credite de consum, credite

ipotecare, finanlarea tranzactiilor comerciale, operaliuni

c)
d)
e)
f

)

de

lactoring,

scontare, Jorfetare (cod CAEN - 6419, 6499);
servicii de transfer monetar (cod CAEN - 6419);
emitere de garantii si asumare de angajamente (cod CAEN - 6419);
intermediere pe piata interbancara (cod CAEN - 6419);
tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor (cod CAEN 64 j 9, 6499,
6612), in conditiile legii, cu:
instrumente ale pielei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bile
a.r
ordin, certificate de depozit;
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g)

contracte futures;
instrumente avand la baza cursul de schimb gi rata dobanzii;
valori mobiliare gi alte instrumente financiare.
emitere gi administrare de mijloace de plate, cum ar Ii: ce(i de credit, cecuri
de celetorie gi altele asemenea, inclusiv emitere de monedd electronice (cod
CAEN - 6492, 6619);

h) distribuire de titluri de participare la fonduri de investitii 9i acliuni

i)
j)

ale
societetilor de investilii (cod CAEN - 6499, 6619);
pestrare in custodie 9i administrare de valori mobiliare gi alte instrumente
financiare (cod CAEN - 6619);

depozitare active ale fondurilor de investitii gi societatilor de investilii (cod
CAEN - 6619);
k) administrare de portofolii ale clienlilor gi consultanta legatd de aceasta (cod
CAEN - 6499, 6619, 6630);
operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte conlectionate din acestea
(cod CAEN 6419);
m) inchirierea de casete de siguranta (cod CAEN - 6419);
n) acordare de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri
gi alte aspecte legate de aceasta, consultantd $i prestare de servicii cu privire
la luziuni 9i achizilii de societili (cod CAEN - 7022);
o) actionare ca operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare (cod
CAEN - 6619);
p) prestare de servicii privind furnizarea de date 9i referinle in domeniul creditArii
(codCAEN- 8291);
q) inchiriere de bunuri mobile si imobile catre terte parti (cod CAEN- 6820,7739,
7733);
r) servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte
asemenea servicii pentru te(i (cod CAEN - 631 1);
s) participare la capitalul social al altor entiteti (cod CAEN 6499);
operatiuni in mandat:
desfasurarea de activitati in calitate de agent de asigurare in baza
contractelor de agent (cod CAEN 6622);
desfasurarea de operatiuni in calitate de agenUmandatar pentru alte
institutii de credit si pentru entitati din grupul din care face parte
Banca, in cadrul activitatii financiar-bancare desfasurate de acestea
(cod CAEN 6420, 6612,6619).
u) operaliuni nefinanciare, in mandat sau de comision, in special pe contul altor
entiteti din cadrul grupului din care face pane Banca 9i anume:
activiteti de intermediere, marketing gi asistenta pentru vanzarea
produselor (cod CAEN 6612 Si 6619).
v) depozitarea activelor financiare ale Jondurilor de pensii administrate privat si
facultative (cod CAEN 6419).

l)

t)

.
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Banca poale presta servicii auxiliare sau conexe legate de

activit5tile

desJSgurate, cum ar fi: delinerea gi administrarea de bunuri mobile gi imobile
necesare desfSgur-rii activitatii sau pentru folosinta salariatilor gi pot efectua
orice alte activiteti ori operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de
activitate autorizat.

5.4.

Banca poate desfasura urmatoarele operatiuni cu bunuri mobile si imobile (cod
CAEN 5510,6810,6820):
a) operatiuni necesare desfasurarii activitatii;
b) operaliuni cu bunuri mobile 9i imobile destinate perfectionarii pregetirii
profesionale a salariatilor, organizirii unor spatii de odihnA 9i recreare sau
asigur5rii de locuinle pentru salariati 9i lamiliile acestora;
c) operaliuni cu bunuri mobile gi imobile dobdndite ca urmare a executarii silite a
creanlelor Edncii.

EE

Activitatile care, potrivit unor legi speciale, sunt supuse unor autorizari, aproberi
sau avize specifice, pot fi desfegurate de Banca numai dupi oblinerea acestora.

5.6

ln realizarea obiectului de activitate si operatiunilor corespunzatoare acestuia,
Banca elaboreaza reglementari proprii referitoare la desfasurarea activitatii.

CAPITOLUL II
CAPITALUL SOCIAL
ACTIUNILE SI ACTIONARII BANCII

ART.6 CAPITALUL SOCIAL AL BANCII

Capitalul social subscris si varsat este de 748.648.220 lei si este impartit in
374.324.110 actiuni nominative, fiecare cu o valoare nominala de 2 lei. Capitalul
social este detinut dupa cum urmeaza:

a)
b)

Banca de Export - lmport a Romaniei EximBank S.A. detine 371.624.509 actiuni
nominative, cu valoare nominala de 2 lei fiecare si cu valoare nominala totala de
743.249.018|ei, reprezentand 99,28% din capitalul social al Eanct
Lista de actionari (persoane juridice) detinand 87.O2O de actiuni nominative, cu

2 lei iecare si valoare nominala totala de
0,02ok din capitalul social al Eanci

valoare nominala de

c)

f

174.040 lei,

reprezentand
Lista de actionari (persoane fizice) detinand 2.612.581 actiuni nominative, cu o
valoare nominala de 2 lei fiecare si o valoare nominala totala de 5.225.162 lei,
reprezentand 0,7"/" din capitalul social al Bancii.

.t

/
ART.7 MODIFICAREA CAPITALULUI SOCIAL LA BANCII
7.1

Majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social se lace pe baza Hotararii
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Majorarea capitalului social:
Capitalul social va putea Ii majorat prin emisiune de noi actiuni in conditiile

(1)

stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, la
propunerea Consiliului de Administratie, precum si prin alte modalitati prevazute
de lege.

(2)

Actiunile nu vor putea fi emise pentru o suma mai mica decat valoarea
nominala.
(3) Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru majorarea
capitalului social prin emisiune de noi actiuni, se va publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a lV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta
un termen de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii. Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor poate decide restrangerea sau ridicarea dreptului de
preferinta al actionarilor in conditiile prevazute de legislatia in vigoare la data unei
astfel de decizii.
(4) Actiunile noi emise, pentru majorarea capitalului social, vor fi oferite spre
subscriere actionarilor Bancii, in conditiile stabilite prin Hotararea Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor.
(5) ln cazul in care, dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de
preferinta au ramas actiuni nesubscrise, acestea vor putea fi, fie anulate, fie
subscrise de catre alti actionari care raspund la o astfel de orerta, fie olerite
tertilor, in termenul si conditiile stabilite de Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor.
(6) Hotararea privind majorarea capitalului are efect numai in masura in care a
Jost adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii sale.
(7) Orice modificare a nivelului capitalului social al Bancii esle supusa notificarii
Bancii Nationale a Bomaniei.
(8) Orice eventuala achizitie a unui achizitor potential sau orice decizie de
reducere a unei participatii calificate a unui actionar al Bancii trebuie sa
indeplineasca si sa respecte cerintele si formalitatile prevazute de reglementarile
legale aplicabile.
(9) ln cazul majorarii capitalului social prin emisiune de noi actiuni, acestea vor fi
platite integral, in lei sau in alta valuta, la data subscrierii.
(1 0) Optiunea de cumparare se jace printr-o cerere de subscriere insotita de
dovada electuarii varsamantului in contul Bancii, conlorm Hotararii Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor care a decis majorarea si cu respectarea
dispozitiilor legale aplicabile.
(11)Cererea de subscriere neinsotita de dovada electuarii varsamantului nu este
valabila, considerandu-se ca actionarul a renuntat la dreptul sau de p referinta,
hLt
daca respectiva dovada nu este remisa Bancii pana la expirarea
prevazut in hotararea de majorare a capitalului social.
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7.3.

Reducereacapitaluluisocial:
(1) Capitalul social poate fi redus in conditiile legii si ale prezentului ACT
CONSTITUTIV, cu conditia de a se respecta nivelul minim stabilit prin
reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, pastrandu-se proportia actiunilor
detinute de fiecare actionar.
(2) Capitalul social poate fi redus prin:
- micsorarea numarului de actiuni;
- reducerea valorii nominale a actiunilor;
- dobandirea propriilor actiuni urmata de anularea lor;
- alte modalitati prevazute de lege.

ART.8 ACTIUNILE BANCII
8.1

.

8.2.

Actiunile Bancfi sunl nominative si se inscriu in Registrul Actionarilor Bancii
sau, in cazul in care Banca incheie un contract cu o societate de registru
independent, acesta din urma va tine evidenta actiunilor emise si a detinatorilor
acestora.
(.1)

Actiunile sunt emise in f orma dematerializata.

(2) La cererea actionarilor sau din oficiu, Banca poale emite certificate de
actionar. Acestea fac numai dovada calitatii de actionar, ele nefiind titluri
negociabile.
(3) Certificatul de actionar va cuprinde urmatoarele mentiuni:

-

denumirea si durata de lunctionare a Bancii,
data Actului Constitutiv;

numarul din Begistrul Comertului sub care este inmatriculala Banca si
numarul Monitorului OJicial al Romaniei, Partea a lV-a, in care s-a facut
publicarea;
codul unic de inregistrare;
capitalul social, numarul actiunilor si numarul lor de ordine, valoarea
nominala a actiunilor si varsamintele efectuate;
numele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal al actionarului
persoana fizica, respectiv, denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in
Registrul Comertului si Codul Unic de lnregistrare al actionarului persoana
jglglss, dupa caz;
pozitia la care este inscris in Registrul Actionarilor;

-

-

categoria

si

valoarea nominala totala

actionarului;
orice alte mentiuni prevazute de lege

-

a

actiunilor, proprietate

a

3

(4) Certificatele de actionari vor fi semnate de doi membri ai Consiliului de
Administratie ai Bancii.

8.3.

(1) Actiunile Bancii sunl indivizibile.
(2) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, Banca

nu este obligata sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor
desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din
actiune.
(3) Atat timp cat o actiune este proprietatea indiviza sau comuna a mai multor

persoane, aceslea sunt raspunzatoare

in mod solidar

pentru efectuarea

varsamintelor datorate.

8.4.

Banca poale dobandi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care
actioneaza in nume propriu, dar pe seama Bancii, in cazul in care Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste astfel, cu respectarea legii.

8.5.

Banca nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie
garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un
tert.

8.6

Orice actiune subscrisa si varsata integral, da dreptul la un vot in Adunarea
Generala a Actionarilor.

8.7.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor Bancii se transmite prin declaratie
facuta in Registrul Actionarilor si/sau in Registrul de Actiuni (parte integranta
din Registrul Actionarilor), declaratie semnata de cedent si de cesionar sau de
mandatarii lor, cu procura autentica.

8.8.

Fiecare actiune subscrisa si varsata integral confera dreptul de a alege si de a
dreptul de a participa la
distribuirea dividendelor proportional cu cota detinuta din capitalul social.

fi ales in organele de conducere ale Bancii si

CAPITOLUL III
ORGANELE DE CONDUCERE ALE BANCII

ABT.9 ADUNABEA GENERALA A ACTIONAHILOH
9.1

.

Adunarea Generala este principalul organ de deliberare si decizie al Bancii
care, cuprinzand pe toti actionarii, exprima vointa sociala si decide asupra
tuturor problemelor date de lege si prezentul ACT CONSTITUTIV in competenta
sa.

9.2.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt Ordinare si Extraordinare.

B
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9.3.

ln afara de dezbaterea altor probleme inscrise pe ordinea de zi, Adunarea
Generala Ordinara este obligata:
a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza
Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul linanciar
si sa fixeze dividendul;
b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, numind din
randul acestora Presedintele si Vicepresedintele Consiliului de Administratie;
c) sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie, pentru

d)

exercitiul in curs;
sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie si sa-i descarce

de gestiune pe membrii Consiliului de Administratie pentru

activitatea

deslasurata;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si programul de

1)
g)

9.4.

a mai multor

unitati ale Eancrt
sa numeasca si sa demita auditorul Jinanciar si sa fixeze durata minima a
contractului de audit financiar.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ia decizii cu privire la:
a) majorarea sau reducerea capitalului social al Bancii ori reintregirea lui prin

b)

c)
d)
e)

l)
g)
h)

i)
j)

k)

OE

pentru exercitiul financiar urmator;
sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau

activitate

emisiune de noi actiuni;
schimbarea obiectului de activitate al Bancii;
mutarea sediului social al Bancit
luziunea sau divizarea Banciii
dizolvarea anticipata a Banciii
emisiunea de obligatiuni;
tranzactionarea actiunilor Bancii pe piete de capitat
conversia actiunilor dintro categorie in cealalta;
conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

dobandirea, instrainarea, inchirierea, schimbarea sau constituirea in garantie
a bunurilor aflate in patrimoniul Bancii, a caror valoare depaseste jumatate
din valoarea contabila a activelor Bancii la data incheierii actului juridic
respectiv;
orice alte modificari ale ACTULUI CONSTITUTIV sau adoptarea oricarei alte
hotarari pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.

a

Actionarilor Bancii va putea delega
Consiliului de Administratie exercitiul oricaror atributii stabilite in competenta sa

Adunarea Generala Extraordinara

si care, potrivit legislatiei aplicabile, poate f i delegata acestuia'
i\ ir

t

a 8,,

in6iif/)i fLAl'rv

I lsoci Atil
e culi

s ocrelal
8

de

avocali

),8

10

ART.

1O

10.1

.

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

Adunarile Generale ale Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de
Administratie, ori de cate ori este necesar, la sediul Bancii sau, dupa caz, la
locul indicat in convocare.

10.2

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe
an, in termen de cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

10.3

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori
este necesar.

10.4

Consiliul de Administratie va convoca de urgenta Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor, daca se constata ca, in urma unor pierderi,
stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al
Bancii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social
subscris.

10.5

(1) Consiliul de Administratie este obligat sa convoace Adunarea Generala a
Actionarilor la cererea actionarilor reprezentand individual sau impreuna cel
putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in
atributiile Adunarii Generale;
(2) Cererea actionarilor reprezentand cel putin 5 o/. din capitalul social, se
face in scris si se adreseaza Consiliului de Administratie;

(3) Adunarea astfel solicitata va fi convocata de indata si se va intruni in
termen de cel mult 40 de zile de la data inregistrarii cererii in evidentele
Bancii.
10.6.

(1) Convocarea va contine data, locul si ora tinerii Adunarii Generale a
Actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunarii. ln cazul in care pe
ordinea de zi ligureaza numirea administratorilor, in convocare se va
mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia
de administrator se alla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si
completata de acestia.

(2) Actionarii vor pulea consulta, la sediul Bancii, iar Banca, prin grrla
Consiliului de Administratie, va pune la dispozitia actionarilor documentele
ce vor fi supuse dezbaterii Adunarii Generale a Actionarilor;

(3) Cand pe ordinea de zi Jigureaza propuneri pentru modiJicarea ACTULUI
CONSTITUTIV, convocarea va trebui sa cuprinda textul i
propunerilor;

j
10.7. Convocarea Adunarii Generale poate f i facuta in una din urmatoarele
modalitati alternative:
i) prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei si intrunul dintre ziarele de larga raspandire, cu cel putin 30 zile inainte de
tinerea Adunarii Generale, sau

ii) prin scrisoare recomandata, expediata fiecarui actionar al Bancii

la
putin
adresa inscrisa in Begistrul Actionarilor, cu cel
30 zile inainte de data
tinerii Adunarii Generale, ori

iii) prin scrisoare transmisa ,iecarui actionar al Bancii, la adresa inscrisa
in Registrul Actionarilor, pe cale electronica, avand incorporata, atasata
sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata cu cel putin
30 de zile inainte de data tinerii Adunarii Generale.
Schimbarea adresei/sediului unui actionar nu poate Ii opusa Bancii, daca nu i-a
fost comunicata acesteia, in scris, de catre actionar, anterior datei expedierii
scrisorii de convocare.

10.8.

Adunarile Generale ale Actionarilor

Eancl

pot Ji tinute si

prin

corespondenta.

cazul in care ordinea de zi a Adun5rii Generale a Ac,tionarilor se
suplimenteazd in conformitate cu dispoziliile legale incidente, se va asigura liberul
acces al actionarilor prin modalitelile previzute la art. 10.7. sau prin publicare pe
10.9.

in

pagina de internet a ECncii.

ART.

11.1.

11

ORGANIZAREA SI DESFASURAREA SEDINTEI
ADUNARII GENEBALE A ACTIONABILOR

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor ,i luate prin vot deschis, cu
exceptia hotararilor releritoare la numirea sau revocarea membrilor Consiliului
de Administratie, numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar si la
raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control
ale Bancii, pentru adoptarea carora votul secret este obligatoriu;

11.2. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii atat pentru

actionarii
care au participat, direct sau prin reprezentant, la sedinta Adunarii Generale la
care s-au luat respectivele hotarari, cat si pentru cei care au rost absenti ori au
votat contra;

l0

11.3.

Adunarea Generala este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie.
ln lipsa acestuia, Adunarea Generala este prezidata de catre Vicepresedinte,
sau de catre orice alta persoana din randul administratorilor, desemnata de
Consiliu;

11.4. (1) Adunarea Generala alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei
secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul
social pe care-l reprezinta fiecare si indeplinirea tuturor lormalitatilor cerute de
lege si de prezenlul ACT CONSTITUTIV pentru tinerea Adunarii Generale.
Presedintele va putea desemna, dintre angajatii Bancii, unul sau mai multi
secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in acest
articol.
(2) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei Adunarii
Generale.
(3) Procesul-verbal

al sedintei Adunarii Generale se semneaza de catre
persoana care a prezidat sedinta si de catre secretar si va constata
indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul Adunarii Generale,
actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate,

iar la cererea actionarilor declaratiile facute de ei in sedinta.
(4) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor.

(5) Procesul-verbal va fi trecut in Registrul Adunarilor Generale.
11

.5.

(1) Pentru a fi opozabile tertilor, Hotararile Adunarii Generale vor Ii depuse in
termen de 15 zile la Registrul Comertului, pentru a f i mentionate in registru si
publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a lV-a.

(2) Rezultatele volului ca si hotararile adoptate se vor publica pe pagina de
lnternet a Bancii in termen de 15 zile de la data Adunarii Generale. Acelasi
regim de publicitate pe pagina de lnternet a Bancii se va aplica si hotararilor
Consiliului de Administratie al Bancii luate prin delegare de competenta de la
Adunarea Generala.

(3) ln cazul in care o asemenea hotarare implica modificarea

ACTULUI
CONSTITUTIV, se va publica hotararea cuprinzand textul integral al modificarilor
efectuate. Directorii Bancii sunt mandatati sa semneze ACTUL CONSTITUTIV
in Jorma actualizata al

1 1

.6.

Bancii si sa indeplineasca toate formalitatile legale.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legal intrunita si poate lua
hotarari, cu respectarea urmatoarelor prevederi:
a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand doua treimi din
capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul actionarilor reprezentand
50% din capitalul social plus o actiune;
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b) daca Adunarea Generala nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor
prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la a doua
convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei
dintai adunari, indiJerent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea
voturilor exprimate.

11.7. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este legal

intrunita si poate lua
hotarari cu respectarea urmatoarelor prevederi: cvorumul necesar este asigurat
prin prezenta actionarilor reprezentand cel putin 90.01% din capitalul social, iar

hotararile sa fie luate cu votul actionarilor reprezentand cel putin 90% din
capitalul social.

11.8. (1)Actionarii, persoane fizice, pot fi

reprezentati la sedintele Adunarii Generale
de alte persoane lizice prin procura speciala, neautentificata.
(2) Actionarii, persoane juridice, pot reprezentati la sedintele Adunarii
Generale de catre unul dintre reprezentantii legali ai persoanei juridice,

fi

actionare sau, de catre alta persoana fizica, pe baza de procura speciala,
neautentif icata, semnata de reprezentantii legali ai acesteia.

(3) ln cazul in care actionarii sunt reprezentati prin procuri speciale, acestea se
depun la sediul Banc , cu 48 de ore inainte de data sedintei Adunarii Generale.
1

1.9. (1) Membrii

Consiliului de Administratie si functionarii Bancii nu pot reprezenta
pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii decat daca, fara votul acestora nu
s-ar fi obtinut maioritatea ceruta.
(2) Membrii Consiliului de Administratie nu pot vota, in baza actiunilor pe care le
poseda, nici personal, nici prin mandatar, descarcarea gestiunii lor sau o
problema in care persoana sau atributiile lor ar fi in discutie.
Ei pot vota insa bilantul si contul de profit si pierderi daca, Jiind posesori a cel
putin jumatate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea ceruta fara votul
lor.

(3) Actionarul care, intr-o anumita operatiune are, fie personal, fie ca mandatar al
unei alte persoane, un interes contrar aceluia al Bancii, va trebui sa se abtina de
la deliberarile privind acea operatiune.
Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse
Bancii daca, fara votul sau, nu s-ar Ji obtinut majoritatea ceruta.

ART.12 ADMINISTRAREABANCII
12.1. Banca este administrata de un Consiliu de Administratie alcatuit din 5
administratori, dintre care un Presedinte si un Vicepresedinte, numiti de catre
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor Bancii va stabili la numirea membrilor Consiliului de Administratie
care va fi structura acestui orga n al Bancii si numarul de membn la care

t2

raporta calculul majoritatii necesare pentru adoptarea deciziilor acestuia, in
conditiile reglementarilor legale aplicabile. Maioritatea membrilor Consiliului de
Administratie va fi iormata din administratori neexecutivi si cel putin unul dintre
membrii Consiliului de Administratie va fi independent, in sensul prevederilor
legale si de reglementare in materie. Presedintele si/sau Vicepresedintele numit
de Adunarea Generala, va putea fi revocat numai de aceasta.
Administratie este condus de Presedinte. ln cazul in care
Presedintele se alla in imposibilitatea lemporara de a-si exercita atributiile, pe
durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie este condus
de catre Vicepresedinte, sau de catre orice alta persoana din randul
administratorilor, desemnata cu indeplinirea functiei de Presedinte de catre

12.2. Consiliul

de

Consiliul de Administratie.

12.3. Fiecare actionar care detine cel putin I 0% din actiunile Bancii va nominaliza
catre Adunarea Generala Ordinara, cel putin o persoana, pentru a ri aleasa
membru al Consiliului de Administratie.

Bancii este delegata catre Directorii Bancii de catre Consiliul de
Administratie, in sensul dispozitiilor art. 107 alin. 1 din O.U.G. nr. 99/2006 privind

12.4. Conducerea

institutiile de credit si adecvarea capitalului si art. 143 din Legea nr. 31/1990, legea
societatilor (denumiti in prezentul ACT CONSTlTUTlV,,Directorii Bancii"). Directorii
Bancfi sunt acele persoane carora le-au fost delegate atributii de conducere si au

Iost aprobate de catre Banca Nationala a Romaniei.
12.5. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Administratorii sunt reeligibili. in

caz de vacante a unor posturi in cadrul Consiliului de Administralie, numirea de
noi administratori de cetre Adunarea Generali Ordinard a Actionarilor se va Jace
pe luncliile respective Fi numai p6nd la expirarea mandatului administratorilor
inlocuili, cu respectarea prevederilor legii.
12.6. Fiecare administrator va trebui sa jie asigurat pentru raspundere profesionala.
12.7. Semnaturile adminishatorilor vor fi depuse la Registrul Comertului conform legii.
12.8.

Obligatiile si raspunderea administratorilor sunl reglementate de dispozitiile
referitoare la mandat, de cele special aplicabile societatilor, precum si de cele
prevazute in reglementarile emise de autoritatea de supraveghere.

12.9. Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de Banca, pentru:

-

realitatea varsamintelor efectuate de actionari;
existenta reala a dividendelor platite;
existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

l3

stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea

si

prezentul ACT

CONSTITUTIV le impun;
exacta indeplinire a Hotararilor Adunarilor Generale a Actionarilor.
de Administratie si Directorii Bancii sunl obligati sa participe
la Adunarile Generale ale Actionarilor.

12.1 0. Membrii Consiliului

12.

11

.

Atributiile Consiliului de Administratie sunt urmatoarele:

a)
b)

aproba structura organizatorica a Banciii
aproba contractul colectiv de munca la nivelul Bancii negociat de Directorii
Bancii sau de alte persoane imputernicite in acest scop;

c)
e)

exercita atributiile delegate de Adunarea Generala a Actionarilor;
stabileste regimul semnaturilor, regimul imputernicirilor din cadrul 8anc4
precum si limitele de competenta;
hotaraste infiintarea sau desfiintarea de sedii reale si sedii secundare in tara

f)

sau in strainatate;
aproba, in conditiile legii, participarea Bancii la alte societati din tara si din

d)

strainatate;

g) aproba reglemenlarile interne ale Banci\
h) stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale Bancii,

i)
j)
k)

l)

respectiv, strategiile generale si politicile privitoare la activilatea acesteia;
aproba profilul de risc si politicile sau strategiile privind administrarea riscurilor
din cadrul Banct
aproba planul de audil al Bancii
aproba externalizarea activitatilor semnificative ale Bancr|
aproba politica de instruire a personalului Banci4

m) analizeaza periodic evaluarile sistemului de control intern;
n) examineaza si isi insuseste/aproba situatiile financiare, propunerile privind
deslinatia si repartizarea profitului, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli
din programul de activitate pentru anul urmator si intocmeste raportul privind

o)

p)

activitatea Bancii si le supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor;
aproba, in conditiile reglementarilor in vigoare, acordarea de credite de orice
Iel, emiterea de scrisori de garantie bancara, avalizarea efectelor de comert si
alte asemenea operatiuni, in lei si valuta, care depasesc limita de competenta
ale altor organe interne ale Banc4
aproba contractarea de catre Bdnca de credite structurale si alte categorii de
credite si linii de f inantare;

q) aproba cumpararea si/sau construirea de imobile necesare deslasurarii

r)

activitatii bancare proprii, precum si a celor pentru folosinta salariatilor Eancii,
in conformitate cu reglementarile interne aplicabile;
ta
constituie comitete consultative specializate, Iormate din cel pu!
Consiliului de Administratie, a caror structura, componenta

1.1

j

stabilite conlorm prevederilor legale si de reglementare aplicabile, precum si
ale reglementarilor interne ale Bancii, emise in acest sens. Cel putin un
membru al liecarui comitet creat trebuie sa fie administrator neexecutiv
independent, in conformitate cu prevederile legale sau de reglementare

s)

aplicabile, daca este cazul:
convine asupra si face propuneri privind documentele ce se supun dezbaterii
Adunarii Generale a Actionarilor;

t)

aduce la indeplinire Hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor;

u) numeste si revoca Directorii Bancii si stabileste remuneratia

acestora,

conform cadrului legislativ si de reglementare aplicabil;

v)

supravegheaza activitatea Directorilor Bancr4
w) indeplineste orice alte atributii care sunt prevazute de lege, prezentul ACT
CONSTITUTIV sau ii sunt date in competenta de catre Adunarea Generala.
12.12. Consiliul de Administratie poate delega

din atributiile sale catre alte persoane

sau organe interne ale Bancii cu respectarea prezentului ACT CONSTITUTIV si
a prevederilor legale in vigoare.
12.13.

(1) Consiliul de Administratie se intruneste la locul stabilit in convocare, in
sedinta ordinara o data pe trimestru si, in sedinta extraordinara ori, de cate ori
este necesar.

Convocarile vor cuprinde locul unde se tin sedintele si ordinea de zi,
neputandu-se lua nici o decizie asupra altor probleme ce nu sunt prevazute pe
ordinea de zi, decat in caz de urgenta si cu conditia ratificarii in sedinla
urmatoare de catre membrii absenti.
(2) Convocarea se va face de catre Presedintele Consiliului de Administratie
sau, in lipsa acestuia, de catre Vicepresedinte, sau de catre unul dintre
membrii Consiliului de Administratie, de regula, cu cel putin 3 zile inainte de
data desfasurarii sedintei prin fax sau e-mail. Membrii Consiliului de
Administratie care nu pot participa la sedinta pot fi reprezentati in cadrul
acesteia de oricare alt administrator pe baza de procura speciala,
neautentificata.
(3) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara
prezenta a cel putin jumatate din numarul administratorilor numiti. Deciziile in
Consiliul de Administratie se iau cu votul majoritatii administratorilor prezenti
sau reprezentati in sedinta.
(4) Fiecare administrator are dreptul la un vot in sedintele Consiliului de
Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul dectsiv
in caz de paritate a voturilor.
prin
(5) Sedintele Consiliului de Administratie se pot deslasura

teleconlerinta, videoconferinta sau posla electronica,

cu

si

respectarea

prevederilor art.12.13 (1) - (3), daca este cazul.
(6) Pentru lucrarile de secretariat, Consiliul numeste un secretar, fie dintre
membrii sai, lie dintre salariatii Bancii. Lucrarile Consiliului se
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intr-un proces-verbal semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel
putin un alt administrator la care sunt anexate si procurile neautentiricate
prevazute la art 12.13 (2), in care se mentioneaza ordinea deliberarilor,
deciziile luate, membrii care au participat la sedinta, numarul de voturi intrunite
si opiniile separate.
ART.

13

COMITETUL EXECUTIV

.

Consiliul de Administratie va desemna un Comitet Executiv, format din Directorii
Bancii - delinili conform dispozitiilor art. 12.4.
1

3.1

13.2.

(1

) Comitetul Executiv se intruneste de

regula bilunar si ori de cate ori este

necesar.

(2) Comitetul Executiv este statutar constituit in prezenta majoritatii absolute a
membrilor sai si ia decizii cu unanimitatea membrilor prezenti.
(3) Votul in cadru.l Comitetului Executiv nu poate Ii dat prin delegatie.
(4) Hotararile Comitetului Executiv se consemneaza in registrul sau de deliberari.
(5) Sedintele Comitetului Executiv se pot deslasura si prin teleconferinta,
videoconlerinta sau posta electronica.
'13.3. Comitetul Executiv asigura desfasurarea activitatii curente a Banc4 in limita
.13.4.,
precum si a altor competente acordate de catre
atributiilor enumerate la art.
Consiliul de Administratie.
1

3.4. Atributiile Comitetului Executiv sunt urmatoarele:

a) aproba incheierea tuturor tranzactiilor cu bunuri mobile si imobile dobandite
b)

c)

ca
urmare a executarii creantelor Bancii, in conditiile prevederilor legale in vigoare;
aproba externalizarea aclivilatilor nesemnificative ale Banciii
aproba Regulamentul lntern si Regulamentul de Functionare ale Bancii, cu

exceptia cazurilor cand aprobarea Consiliului este obligatorie conform
prevederilor legale si de reglementare;

d) aproba numarul de angajati in limitele dispuse de Adunarea Generala a
Actionarilor prin Hotararea de aprobare a Programului de activitate anual si
Iormele de remunerare a personalului;
e) aproba principiile generale, reglementarile inlerne si competentele privind
angajarea personalului Eancr;
f) aproba acordarea de stimulente si recompense si stabilirea de premii pentru
salariatii Bancir';
g) aproba cheltuielile de investitii si alte cheltuieli in limitele valorice globale stabilite
in bugetul de venituri si cheltuieli si in conformitate cu reglementarile interne
aplicabile;

h) aproba electuarea de operatiuni cu metale pretioase, obiecte conlectionate

din

acestea si pietre pretioase in contul Eancii;
iiARGARII,ItORO!
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i)

aproba programul de pregatire si perfectionare a personalului;

J)

aproba ocuparea de catre salariatii Bancii

a

runctiei de administrator sau

similare in alte societati;
aproba stabilirea de relatii de corespondent cu banci din tara si strainatate;
aproba efectuarea de alte operatiuni bancare, in limitele de competenta stabilite
in cadrul Bancih

k)

l)

m) aproba constituirea de comitete operationale, componenta si atributiile acestora
f iind stabilite conform reglementarilor interne ale Bancii, emise in acest sens;
n) convine asupra si face propuneri privind documentele ce se supun dezbaterii
Consiliului de Administratie;

o)

indeplineste atributiile Consiliului de Administratie prevazute la art.12.11 lit. d) si

g) cu

exceplia celor prevazute exclusiv

in

competenta Consiliului de

Administratie potrivit legii sau reglementarilorspeciale;

p) exercita orice alte atributii, cu exceptia celor aflate in competenta exclusiva

a

Adunarii Generale si a Consiliului de Administratie.

13.5. Comitetul Executiv poate delega din atributiile sale catre alte persoane sau
organe interne ale Bancii cu respectarea prezentului ACT CONSTITUTIV si a
prevederilor legale in vigoare.

13.6. Directorii Bancii sunl obligati sa exercite exclusiv functia pentru care au fost
numiti.

ART.

14

14.1

DIRECTORII BANCII

Conducerea si coordonarea activitatii curente a Bancr'i sunt asigurate de catre
Directorii Bancir, respectiv Directorul General si unul sau mai multi Directori
Generali Adjuncti carora Consiliul de Administratie le deleaga conducerea
Societatii, in conrormitate cu prevederile legale si de reglementare aplicabile.
Unul dintre Directorii Bancii va li numit Directot Genercl si acesta, precum si
oricare dintre Directotii Generali Adjuncti reprezinta Banca in relatiile cu tertii
si in justitie, putand actiona impreuna sau separat.
Directorii Eancii sunt obligati sa isi exercite toate atributiile in conlormitate cu
principiile stabilite de prevederile legale si de reglementare emise in materia
conducerii prudentiale a unei institutii de credit.
Directorul General raspunde de dezvoltarea si implementarea strategiei Eancr1
stabilita de catre organele competente ale Bancii, organizeaza si coordoneaza
intreaga activitate a Bancii, in scopul atingerii obiectivelor acesteia. lmpreuna cu
Directorii Generali Adjunct , poarta responsabilitatea conducerii in conformitate
cu cerintele legale si prudentiale, a activitatilor desfasurate de Banca.

14.2. (1) Angajarea patrimoniala a Bancii se face cu semnatura unuia dintre Directorii
Bancii sau a unuia sau mai multor salariali ai Bancii imputerniciti in a
prin reglementarile interne.

t1

j

(2) Directorul General, in exercitarea atributiilor sale si in limita competentelor,
emite ordine, decizii sau alte asemenea documente, pentru asigurarea bunei
desfasurari a activitatii Eancii.
(3) Directorul General poate lua orice masura necesara pentru buna indeplinire a
activitatilor Bancii si poate aproba orice tip de operatiuni, procese, actiuni,
documente, activitati si tranzactii cu exceptia celor aflate in competenta exclusiva
a altor organe ale bancii.

A.

Directorul General
Directorul General are, pe langa aspectele generale mai sus mentionate,
urmatoarele atributii principale:

a) indeplineste atributiile acordate de catre Consiliul de Administratie;
b) indeplineste orice alte atributii acordate sau incredintate acestuia,

c)

cu

exceptia celor aflate in competenta exclusiva a celorlalte organe ale Bancii;
aproba inchirierea de noi locatii pentru unitatile teritoriale in cadrul planului

de dezvoltare aprobat si/sau a altor locatii pentru desfasurarea activitatii
bancare.

d) numeste membrii oricarui comiteVcomisii sau al oricarui alt organism din
cadrul Bancii, cu exceptia comitetelor pentru care reglementarile legale
prevad aprobarea/numirea expresa de catre Consiliul de Administratie sau
de catre Comitetul Executiv.

B.

Directorul General Adiunct
Directorul General Adjunct are, suplimentar responsabilitatilor ce ii revin in
calitatea sa de membru al Comitetului Executiv, urmatoarele atributii principale:
a) este unul din cei doi inlocuitori de drept ai Directorului General al Bancii, in

b)

c)
d)

absenta acestuia exercitand toate atributiile acestuia;
reprezinta Banca in relatiile cu tertii si in justitie, in limita delegarilor primite,
in cazul absentei Directorului General, in condiliile respectarii prevederilor
statutare si de organizare inlerna ale Bancii;
angajeaza patrimonial Banca, conlotm prevederilor legale, statutare si de
reglementare;
la masuri pentru aducerea la indeplinire, in spiritul legii, a hotararilor Adunarii
Generale a Actionarilor, Consiliului de Administratie si Comitetului Executiv
deciziilor Directorului General pentru domeniile de activitate

si a

coordonate;

e) executa orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor,
Consiliul de Administratie, Comitetul Executiv si Directorul General al
Bancii, conlorm prevederilor legale si de reglementare relevante aplicabile.
+.
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CAPITOLUL IV
CONTROLUL FTNANCIAR
EXERCITIUL FINANCIAR

-

CONTABIL

ABT.15 BILANTUL SOCIETATII, CERTIFICAREA ACESTUIA,
CALCULABEA SI BEPARTIZABEA DIVIDENDELOR
15.1

.

Exercitiul financiar al Bancii incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al

Iiecarui an calendaristic.
15.2. Banca intocmeste situatiile financiare anuale si raportul administratorilor in
conditiile prevazute de lege.
15.3. Situatiile f inanciare anuale sunt auditate de audrtorul Iinanciar, potrivit legii.
15.4. Situatiile ,inanciare anuale, impreuna cu raportul administratorilor si cu raportul
auditorului linanciar vor ri disponibile, gratuit, la cerere, la sediul Bancii, in cele
30 de zile care preced intrunirea Adunarii Generale, pentru a fi consultate de
actionari.

15.5. Situatiile ,inanciare anuale, insotite de raportul administratorilor pentru exercitiul
Iinanciar in cauza si de raportul auditorului financiar sunt supuse aprobarii
Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legislatiei in vigoare.

15.6. Consiliul de Administratie este obligat ca, in termen de 1 5 zile de la data
Adunarii Generale, sa depuna la Registrul Comertului copii pe suport de hartie si
in forma electronica sau numai in forma electronica, avand atasata o semnatura
electronica extinsa, ale situatiilor linanciare anuale, insotite de raportul
Administratorilor si al auditorului linanciar precum si procesul-verbal al Adunarii
Generale, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
15.7. Situatiile financiare anuale, insotite de raportul administratorilor si al auditorului
Jinanciar vor fi depuse s/sau trimise impreuna cu formularistica necesara la
Banca Nationali a Romdniei si Ministerul Finantelor Publice, in formatul si la
termenele prevazute de legislatia in vigoare.
15.8. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va putea repartiza profitul net, pentru:

-

dividende ce se cuvin actionarilor Bancir;
participarea la profitul net a administratorilor si personalului Bancii;
constituirea de surse proprii de finantare;
alte destinatii legale, inclusiv acoperirea pierderilor contabile din anii
precedenti.
15.9. Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sunt actionarii inregistrati in
Registrul Actionarilor Bancii la data de relerinta stabilita in acest sens.
15.10. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de Banca, in conditiile legii' la

data stabilita de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dar nu mai
tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei linanciare anuale alerente
exercitiului Iinanciar incheiat, cu respectarea dispozitiilor legale privind
constituirea si mentinerea fondurilor prevazute de lege, p recum si dupa pl
impozitului legal.
l9

I

i

.11. Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit
sau redus, in conditiile legii, inainte de a se putea face vreo repartizare sau
distribuire de profit.
15.12. Banca nu poate repartiza profit pentru dividende si pentru participarea la profit a
administratorilor si personalului Bancii, daca in urma repartizarii nu se
inregistreaza nivelul minim de solvabilitate prevazut de reglementarile Bancii
Nationale a Romaniei.
'15.13. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate decide reinvestirea totala sau

partiala a prolitului.

CAPITOLUL V
DISPOZITII FINALE
ART.

16

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Dizolvarea si lichidarea Bancii, tuziunea si divizarea se vor putea face in
conditiile si in conlormitate cu prevederile legale in vigoare, la momentul respectiv si in
conditiile stabilite in Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

ART.

17

LITIGII

in

cu

si

17.1

Orice neintelegere

17.2.

decurgAnd din sau in legeture cu acest ACT
CONSTITUTIV, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se
va solutiona prin arbitrajul Cu(ii de Arbitraj Comercial lnternational de pe lAngi
Camera de Come( Si lndustrie a Homaniei, in conformitate cu Regulile de
procedurd arbitrale ale acestei Curti, de catre un complet format din 3 (trei)
arbitrii. Hoterarea arbitrale este definitivd 9i obligatorie. Legea aplicabila este
legea romana.

aplicarea, executarea

interpretarea
prezentului ACT CONSTITUTIV dintre Banca si aclionarii sai, se va solutiona pe
cale amiabila.

ln caz contrar, orice litigiu

ART.18
18.1

legatura

SECRETUL OPERATIUNILOR

si

pastreze confidentialitatea asupra tuturor Japtelor,
datelor 9i informaliilor referitoare la activitatea desfagurata, precum gi asupra
oricdrui fapt, date sau informatie, aflate la dispozilia sa, care privesc
persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relatiile personale sau de
aJaceri ale clienlilor ori informalii referitoare la conturile clientilor, in conditiile

Banca esle obligati

legii.

l0

18.2. ( l)

Adiministratorii, Directorii si orice persoand care participe la activitatea
Bancii au obligalia sa pastreze conlidentialitatea asupra oricdrui fapt, date
sau informalii de care au luat cunogtinte in cursul exercitarii responsabilit5tilor
lor in cadrul Bancii si care, porivit legii, constituie secret profesional in

domeniul bancar.
(2) lnformatii de natura secretului bancar pot fi furnizate, potrivit legii.
(3) Administratorii, Directorii si personalul Bancii nu pot utiliza, in interes
personal sau al unor terte persoane, informatiile bancare pe care le detin sau de
care a luat cunostinta in orice mod.
'18.3. Aceste prevederi se aplica si persoanelor care obtin din activitatea de control si
supraveghere sau din rapoarte ori documente ale Bancii, inJormatii de natura
celor aratate mai sus.

ART.19

INSEMNELEBANCII

Bancava avea sigla proprie si va proteia marca sa prin inregistrarea acesteia la

19.1.

autoritatile competente, potrivit legii.
19.2. Sigla Erncii este prezentata in Anexa.
19.3. ln orice act care emana de la Banca va aparea denumirea BANCA
ROMANEASCA S.A., urmata de denumirea sediului secundar, daca este cazul,
precum si celelalte elemente prevazute la art. 1 .2.

ART.
20.1

.

20

PERSONALUL BANCII

Personalul Bancii din Centrala

si

sediile secundare, este anga.lat potrivit

competentelor stabilite, pe baza de contract individual de munca.

20.2. Personalul Bancii are obligatia sa cunoasca si sa respecte reglementarile
interne stabilite de Bancd si sa raspunda, potrivit legii, pentru prejudiciile
cauzate, dupa caz, prin incalcarea acestora.
20.3. Personalul Bancfi raspunde pentru neindeplinirea sau indeplinirea deJectuoasa a
indatoririlor pe care le are potrivit legii si reglementarilor interne ale Bancii si
Fisei postului.

ART.

21

CONTROLUL ACTIVITATII St GESTIUNII BANCII

Activitatea Bancii este supusa, potrivit OUG 99/2006 privind institutiile de credit
si adecvarea capitalului, cu modi{icarile ulterioare, supravegherii si controlului
Bancii Nationale a Romaniei.
21.2. Actionarii au dreptul de obtine informatii privind structura actionariatului si de a li
se elibera, la cerere si pe cheltuiala lor, certificate privind aceste dale iat Banca
este obligata, in aceleasi conditii, sa puna la dispozitia acestora R egl St

21

.1.

ea

sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale.

tr,ilfi

ll

rt alr',':

ARf

. 22

22.1

.

ALTE DISPOZITII

Prczenlul ACT CONSTITUTIV se completeaza in mod corespunzator cu
prevederile legale in materie de societati si in domeniul comercial si bancar,
precum si cu dispozitii ale altor acte normative aplicabile.

22.2.

Anexa face parte integranta din prezentul ACT CONSTITUTIV si contine Srg/a

Bancii.

Prezentul ACT CONSTITUTIV actualizat, cuprinde modificarile aprobate prin
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 20 ianuatie 2021

,

este redactat in limba romana, in 7 exemplare originale, fiecare avand 22 pagini,
(exclusiv Anexa), toate exemplarele avand aceeasi valoare juridica, inlocuind in mod
corespunzator orice ACT CONSTITUTIV anterior.
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Anexa
Ia ACTUL CONSTITUTIV

,8j) BANCA

ROVIAruEASCA S.A.

