
 
              
          

 

 

 
Adunarea General ă Ordinar ă a Ac ționarilor  

20 aprilie 2017, ora 1000, 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 11 aprilie 2017 (data de referinţă) 
 

PPrrooiieecctt   ddee  HHoottăărrâârree    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul de Administra ție al BRD- Groupe Société Générale S.A. 

Propunerea Consiliului de Administra ţie:  

Dividendul brut propus este de 0,73 lei/acțiune. 
Dividendele vor fi plătite în data de 30 mai 2017 și 
data plății amânate va fi 30 noiembrie 2017; 
Se propune o rată de distribuire de 70% din profitul 
distribuibil de  728 280 960RON. 

 

  
Baza legal ă 

- Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată cu 
modificările și completările  

Propunerea ac ţionarilor Fondul Proprietatea şi 
Fondul de Pensii Adminstrat Privat NN :  

Dividendul brut propus este de 1,045 lei/acţiune. 
Dividendele vor fi plătite în data de 30 mai 2017 și 
data plății amânate va fi 30 noiembrie 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 (RON)

Profit net 728,280,960  

Profit distribuibil 728,280,960  

Rata de distribuire 70%

Total dividende 508,738,108  

Dividend/actiune 0.73             

CAR* 19.76%

Adunarea General ă Ordinar ă a Ac ţionarilor aprob ă repartizarea profitului şi 
fixarea dividendului pe anul 2016 (dividendul brut propus este de  .............. lei / 
acţiune). Dividendele vor fi pl ătite în data de 30 mai 2017 și data pl ății amânate 
va fi 30 noiembrie 2017. 
Dividendele vor fi pl ătite ac ționarilor dup ă cum urmeaz ă:  
� Pentru ac ționarii reprezenta ți de participan ți (broker, banca custode) – pl ățile 

vor fi efectuate prin virament bancar în conturile participan ților în data pl ății 
cu excep ția acționarilor care au optat pentru plata amânat ă; 

� Pentru ac ționarii nereprezenta ți de participan ți, şi care au transmis solicitare 
direct Depozitarului Central, plata dividendelor se  va efectua prin virament 
bancar în contul indicat de ac ționar Depozitarului Central; 

� Pentru ac ționarii nereprezenta ți de participan ți, 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 ac ționarii care nu se reg ăsesc în vreuna din situa țiile de mai sus plata 

dividendelor se va efectua la agen țiile b ăncii în numerar (doar pentru 

acționarii persoane fizice) sau prin virament bancar l a solicitarea 

acționarilor.  



 
              
          

 

 

Consiliul de Administra ție al BRD - Groupe Société Générale  S.A. 

Opinia  Consiliului de Administraţie: 
Consiliul de administrație a hotărât, după cum a 
anunțat deja, să propună Adunării Generale a 
Acționarilor o distribuire a dividendelor 
corespunzătoare unei rate de distribuire de 70% din 
profitul net al băncii aferent anului 2016. 
Aceasta este cea mai mare rată de distribuire din 
2004 pâna în prezent. Această rată de distribuire este 
echivalentă cu un dividend pe acțiune preconizat la 
nivelul de 0,73 Ron și un randament al dividendelor de 
5,8% (considerând prețul de închidere al acțiunii BRD 
din 5 aprilie). 
Rata de distribuire a dividendelor a fost determinată  
astfel încât să echilibreze obiectivul de a recompensa 
corespunzător acționarii cu menținerea unei rate 
solide de adecvare a capitalului, în scopul sprijinirii 
dezvoltării ulterioare. 
Pentru a ne asigura că ambele obiective vor fi  
îndeplinite în viitor a fost efectuată o evaluare 
prospectivă detaliată, luând în considerare 
următoarele aspecte cheie: 
• Evoluția cerințelor fondurilor proprii ale Grupului 

BRD 
o Luând în considerare concluziile analizei 

autorităților de supraveghere, BCE, precum 
și celelalte  autorități competente au 
solicitat BRD- Groupe Societe Generale să 
mențină, pe bază sub-consolidată, un 
TSCR de cel puțin 11.94% în 2017 

o BRD — Groupe Societe Generale se 
supune, în plus față de TSCR, cerințelor de 
rezerve combinate  (suma rezervei de 
conservare a capitalului și rezerva O-Sll) 
de 2.25% în 2017, 2.875% în 2018 și 3.5% 
în 2019 

o Drept urmare, Grupul BRD se supune unei 
OCR (cerință totală de capital) de 14.19% 
în 2017, 14.82% în 2018 și 15.44% în 
2019. 

• Evoluții așteptate ale prevederilor prudențiale 
și contabile care vor afecta  rata de adecvare 
a capitalului a Grupului BRD 

• Traiectoriile  comercială și financiară planificate, 
luând în considerare atât scenarii de bază, cât și 
simulări de criză 

Având în vedere cele de mai sus, rata de distribuire 
a 70% din profitul băncii pe 2016 este considerată a 
fi corespunzător echilibrată atât pentru a susține 
dezvoltarea comercialâ, cât și pentru a  recompensa 
acționarii. 

Pentru viitor, BRD - GSG se angajează să urmeze, în 
mod constant, o politică de dividende  care să 
urmărească obținerea unui rezultat sustenabil pe 
termen lung pentru acționarii săi, menținând, în 
același timp, o rată de adecvare a capitalului 
corespunzătoare, peste cerințele reglementare 
aplicabile, oferind o susținere adecvată dezvoltării 
viitoare a afacerii. 

 
 
 
 

Justificarea propunerii acţionarilor Fondul 
Proprietatea şi Fondul de Pensii Adminstrat Privat 
NN:  

Rata fondurilor proprii de Nivel 1 a grupului BRD Groupe 
Societe  Generale  se  situeaza la un  nivel  ridicat  in  
comparatie cu cerintele reglementare precum și cu nivelul 
menținut de grupurile bancare din regiune listate pe piata de 
capital, astfel cum se poate observa din tabelul anexat 
prezentei solicitări. 
Supracapitalizarea Societatii are ca efect reducerea 
randamentului fondurilor proprii (ROE), cu  efect  negativ 
asupra acționarilor Societății și alocării eficiente a 
capitalului. 
Popunerea vizează optimizarea structurii de capital a BRD-
Groupe Societe Generale, având ca rezultat reducerea 
indicatorului fondurilor proprii de nivel 1 la nivel consolidat 
până la 16,6% până la sfârțitul anului 2017 de la 20,35 % 
la sfârțitul anului 2016, iar ulterior până la un nivel care să 
nu depășască cu mai mult de 1% cerința globală de capital 
(OCR).  
Conform Raportului Administratorilor pentru anul financiar 
2016, pentru anul 2017 Cerinta Globala de Capital (OCR) 
pentru BRD-Groupe Societe Generale, reprezentand suma 
cerinței de capital SREP și suma amortizoarelor de capital 
care, trebuie menținute, este de aproximativ 14,2%. 
In consecință, capitalul în exces ar putea fi distribuit 
acționarilor prin intermediul unor operațiuni corporative cum 
ar fi dobândirea propriilor acțiuni de către societate, 
distribuțiile suplimentare   de dividende, distribuții din 
rezervele societății și/sau alte forme de distribuție a 
capitalurilor proprii. 
                                                                       Anexa 

NUME BANCA TARA Cerinta 
Globala 

de 
Capital 
(OCR) 

Rata 
Fondurilor 
proprii de 

nivel 1           
(Tier ratio la 
31.12.2017) 

Tier 1 
Ratio OCR 

2017 

Komercni Banka 
AS 

Cehia 15.4% 16.2% 0.80% 

Bank Pekao Polonia 14.0% 17.6% 3.64% 

PKO Bank 
Polski 

Polonia 14.8% 14.5% -0.32% 

mBank Polonia 17.6% 20.6% 3.03% 

Millenium Bank Polonia 16.3% 17.3% 1.01% 

Allior Bank Polonia 12.7% 11.3% -1.36% 

ING Bank Slaski Polonia 13.8% 13.7% -0.05% 

Getin No ble 
Bank 

Polonia 15.4% 12.3% -3.07% 

OTP Bank Plc * Ungaria 13.0% 13.5% 0.50% 

Banca 
Transilvania** 

Romania 1 4.0% 16.2% 2.16% 

Mediana   14.4% 15.3% 0.7% 

BRD Romania  14.2% 20.35% 6.15% 

diferenta BRD fata de 
mediana (%)                                      

-1.5% 32.7% 846.2% 

 Sursa: Rapoartele anuale ale bancilor, Raport de analiza al 

mBank Ianuarie 27 2017 cu privire la bancile din CEE; atat 

Cerinta Globala de Capital cat si Rata tier 1 sunt la nivel de grup. 

* petru OTP Bank, 13.0% reprezinta Cerinta  de Fonduri Proprii 

de Baza de Nivel 1 (CETl) 

** pentru Banca Transilvania, 16,2% reprezinta  indicatorul  de 

solvabilitate 

 


