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Evenimente Importante___________________________________________________________ 

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor BRD-Groupe Société Générale S.A. 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGA) BRD-Groupe Société Générale S.A. s-a reunit în data de 24 
februarie 2022, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti (etaj 1, Sala Auditorium). Conform 
Convocării, au fost îndreptăţiţi să participe şi să voteze la Adunarea Generală Ordinară persoanele având calitatea 
de acţionar la data de referinţă, 10 februarie 2022. 
 
La şedinţe au participat acţionari reprezentând  82.58% din capitalul social al băncii. 

 
AGA ORDINARĂ 
 
În cadrul AGA Ordinară, participanţii au dezbătut şi au fost  luate următoarele decizii: 
 

1. Alegerea secretarului  Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, acţionar al 
BRD – Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul şedinţei Adunării Generale Ordinare. 

2. Aprobarea repartizării sub formă de dividende a sumei de 1.683.992.828 lei, din rezultatul reportat aferent 
anilor 2019 si 2020 (dividendul brut propus este de 2,4164 lei / acțiune), ca o plată excepțională.  

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat repartizarea sub formă de dividende a sumei de 1.683.992.828 
lei, din rezultatul reportat aferent anilor 2019 si 2020 (un dividend brut de 2,4164 lei / acțiune), ca o plată 
excepțională. Dividendele vor fi plătite în data de 4 aprilie 2022 și data plății amânate va fi 29 noiembrie 2022. 

Dividendele vor fi plătite acționarilor după cum urmează:  

 Pentru acționarii reprezentați de participanți (broker, banca custode) – plățile vor fi efectuate prin virament 
bancar în conturile participanților în data plății cu excepția acționarilor care au optat pentru plata amânată; 

 Pentru acționarii nereprezentați de participanți, şi care au transmis solicitare direct Depozitarului Central, 
plata dividendelor se va efectua prin virament bancar în contul indicat de acționar Depozitarului Central; 
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 Pentru acționarii nereprezentați de participanți, titulari de conturi curente deschise la BRD, și care nu au 
solicitat Depozitarului Central plata dividendelor într- un alt cont, plata dividendelor se va efectua prin 
virament bancar automat în contul deschis la BRD;  

 Pentru acționarii care nu se regăsesc în vreuna din situațiile de mai sus plata dividendelor se va efectua la 
agențiile băncii în numerar (doar pentru acționarii persoane fizice) sau prin virament bancar la solicitarea 
acționarilor. 

 

3. Aprobarea  datei de 11 martie 2022 ca ex date  

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat data de 11 martie 2022 ca ex date. 

 

4. Aprobarea datei de datei de 14 martie 2022 ca dată de înregistrare 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a aprobat data de 14 martie 2022  ca dată de înregistrare pentru 
identificarea acţionarilor care urmează să beneficieze de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor. 
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