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Evenimente importante de raportat:
Comunicat cu privire la desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul epidemiei
COVID-19

Patria Bank SA urmareste atent evolutia situatiei aparute in Romania in ceea ce priveste raspandirea COVID19 si masurile adoptate de autoritati pentru prevenirea acesteia, in baza Decretului Prezidential din
16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si a recomandarilor specifice ale
Autoritatii de Supraveghere Financiara care monitorizeaza piata de capital din Romania.
Astfel, avand in vedere acest context, precum si faptul ca Patria Bank SA a convocat Adunarea Generala a
Actionarilor Bancii pentru data de 10/11 aprilie 2020 ("AGA"), Banca vine in ajutorul actionarilor care doresc
sa participe la sedintele AGA, prin emiterea unui set de recomandari menite sa limiteze numarul de
persoane participante fizic la AGA, in conformitate cu respectarea prevederilor legale existente, astfel:
•

Incurajeaza participarea la AGA prin mijloace de comunicare la distanta, respectiv prin utilizarea
votului prin corespondenta;

•

Incurajeaza transmiterea si accesarea documentelor aferente AGA prin mijloace de comunicare
electronice:
- accesarea materialelor aferente AGA in format electronic, de pe website-ul Bancii, în locul
obținerii de copii fizice de la sediul Bancii;
- utilizarea modalitatilor electronice de accesare și transmitere a documentelor
(intrebari/propuneri/procuri) pe cât de mult posibil de catre actionari;
- transmiterea documentelor aferente AGA prin posta/curierat in locul depunerii fizice la
sediul Bancii (pentru situatiille in care actionarii nu detin o semnatura electronica).

Precizam in acest sens ca in Convocatorul AGA Patria Bank SA este explicata detaliat atat procedura de vot
prin corespondenta cat si modalitatea de utilizare a mijloacelor electronice.
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