Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
18 aprilie 2019, 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 8 aprilie 2019 (data de referinţă)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă reînnoirea mandatului
de administrator al domnului Petre BUNESCU, pentru o perioadă de 4 ani,
începând cu data de 18.04.2019 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului
de Administraţie al Băncii, să semneze, în numele Băncii, Contractul de
administraţie cu acesta.



Expirarea mandatului de administrator al domnului Petre BUNESCU, începând cu data de 18
aprilie 2019;



Opinia Comitetului de Nominalizare realizată în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de
eligibilitate:

 Domnul Petre BUNESCU are o vastă experienţă, de peste 44 de ani în domeniul bancar
din care peste 29 de ani în funcții de conducere precum: membru al Consiliului de Administrație
al BRD - Groupe Societe Generale (1999 - prezent) Director General Adjunct al BRD (august
1999 - 1 martie 2019), Vicepresedinte al Asociației Române a Băncilor (până pe 17 mai 2015),
membru în Consiliul de Administrație al Transfond SA (până pe 24 iulie 2015), Președinte
Provizoriu al Consiliului de Administrație al BRD (1 mai - 5 noiembrie 2012), membru în
Consiliul de Administrație al MISR – sucursala din Românian (1998 – 2005), Președinte
Interimar al Băncii Române pentru Dezvoltare (noiembrie 1997- mai 1998), Vicepreședinte și de
membru al Consiliului de Administratie și al Comitetului de Direcție al Băncii Române pentru
Dezvoltare (1 decembrie 1990 - iulie 1999), Director Adjunct al Sucursalei Municipiului
București (1990);

 are experință academică - este Doctor în economie, a fost cadru didactic titular la Institutul
Bancar Român și Institutul de Studii Financiar bancare în perioada 1997 - 2006, iar între 2007 2011 a fost cadru didactic asociat al Universității Romano-Americana din București;

 dă dovadă de implicare în exercitarea responsabilităţilor în cadrul Consiliului. Intervenţiile
dumnealui în cadrul acestora demonstrează caracterul şi capacitatea dlui. Petre BUNESCU de
a acţiona independent în formularea propunerilor şi luarea deciziilor;

 pozițiile ocupate până în prezent demonstrează o bună reputație;
 experienţa profesională şi expertiza dobândită contribuie la întărirea competenţei colective
a Consiliului, va asigura un echilibrul de cunoştinţe, competenţe, diversitate, experienţă locală şi
internaţională, şi nu în ultimul rând va asigura o competenţă colectivă de nivel superior a
Consiliului de Administrație.
Anexă: CV-ul domnului Petre BUNESCU

Consiliul de Administrație al BRD- Groupe Société Générale S.A.

