
 
              
          

 

 

 
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. 

Adunarea General ă Ordinar ă a Ac ţionarilor aprob ă repartizarea profitului şi 

fixarea dividendului pe anul 2016 (dividendul brut propus este de  0.73 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) – 
plățile vor fi efectuate prin virament bancar în contur ile participan ților în 
data pl ății cu excep ția ac ționarilor care au optat pentru plata amânat ă; 

� Pentru ac ționarii nereprezenta ți de participan ți, şi care au transmis 
solicitare direct Depozitarului Central, plata divi dendelor 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.  

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 

ulterioare; 
 

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%


