
INFORMARE
SERVICII PRIVIND EVENIMENTELE 

CORPORATIVE



SRD II

Conform Directivei (UE) nr. 2017/828 de modificare a
Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea
implicării pe termen lung a acționarilor, transpusă în
România prin Legea nr. 158/2020 (SRD II),
BRD - Groupe Société Générale, in calitate de banca custode,
facilitează exercitarea de către acționari a drepturilor
aferente acțiunilor cu drept de vot, în cadrul adunărilor
generale ale emitenților constituiți potrivit Legii nr. 31/1990,
care au sediul social pe teritoriul României și ale căror
acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață
reglementată situată sau care funcționează într-un stat
membru.

Promovarea implicarii pe termen lung a actionarilor

Asigurarea viabilitatii pe termen lung a companiilor

OBIECTIVELE SRD II



In calitate de banca custode, BRD - Groupe Société Générale a luat masurile
necesare pentru a-si actualiza serviciile pentru a fi in linie cu noul cadru de
reglementare stabilit de SRD II

Identificarea actionarilor si transmiterea de informatii cu 
privire la identitatea actionarilor , la cererea emitentilor

Transmiterea informatiilor specifice evenimentelor
corporative, astfel incat actionarii sa isi poata exercita
drepturile aferente actiunilor detinute

Facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor, inclusiv
dreptul de a participa la adunările generale și de a vota în
cadrul acestora.



EXERCITAREA DREPTURILOR DE VOT:
O PARTE ESENTIALA A STRATEGIEI 
DE INVESTITII RESPOSABILE

In calitate de actionar, implicarea dumneavoastra are
un impact direct asupra companiilor listate in care
investiti

Prin exercitarea dreptului de vot :

Exercitati drepturile care decurg din 
actiuni

Participand la procesul de votare, va implicati in guvernanta corporativa a
companiei, ce poate contribui la performanta acesteia, inclusiv din perspectiva
factorilor de mediu, sociali si de guvernanta.

BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACILITEAZA EXERCITAREA 
DREPTULUI DE VOT

In calitate de banca custode, BRD - Groupe Société Générale ofera clientilor sai
asistenta, simplificand exercitarea dreptului de vot.

Aliniati politica de vot cu
angajamentele dumneavoastra
privind responsabilitatea sociala, de
mediu si corporativa (CSR/ESG)

Aveti un dialog activ cu compania



SIMPLITATETRANSPARENTA EXPERTIZA

SERVICII PRIVIND EVENIMENTELE CORPORATIVE

Directionarea instructiunilor dumneavoastra de vot catre
emitenti

Informari asupra exercitarii votului in adunarea generala, astfel
cum sunt primite de la emitenti

Notificare evenimente corporative (notificari convocari ale adunarilor 
generale ale actionarilor, notificari decizii ale adunarilor generale ale 
actionarilor)

Informatii despre formularele de vot necesare (vot fizic sau
electronic), precum si specificitatile pietelor financiare sau
ale emitentilor (cerintele de inregistrare, imputernicirile
necesare, structura de cont necesara)



LISTA DE COMISIOANE

I. Comisioane evenimente corporative pentru instrumente financiare
pastrate in custodie – piata locala:

i. Notificare evenimente corporative (de exemplu, notificari convocari ale
adunarilor generale ale actionarilor, notificari decizii ale adunarilor
generale ale actionarilor): 6 Lei / eveniment / notificare.

ii. Colectarea dividendelor/cupoanelor : min 10 Lei / emitent/eveniment +
Comision Depozitarul Central ( caz emitent strain listat piata locala BVB)

Comisioanele Depozitarului Central se vor aplica pentru fiecare Client/
pentru fiecare ISIN deținut în portofoliu / pentru fiecare operațiune în parte.
Serviciul de colectare dividende oferit de Depozitarul Central sau de alti terți
intermediari poate incorpora o serie de operațiuni distincte (de exemplu,
operațiunea de transmitere informări cu privire la evenimentele corporative
ale unui anumit emitent, operațiunea de procesare a evenimentelor
corporative și operațiunile în contul de numerar), ce vor fi taxate distinct,
conform grilei de comisioane a Depozitarului Central.

i. Comision proxy voting – la solicitarea Clientului, acolo unde este tehnic
posibil:

- 200 Lei/sedinta a adunarii generale a actionarilor pentru vot prin
corespondenta/ electronic*

- 200 Lei pentru fiecare reprezentare fizica pentru exprimarea votului in
sedinta adunarii generale a actionarilor (excluzand cheltuielile
ocazionate de reprezentare – transport, cazare si masa - care se vor
taxa separat)
* comisionul se aplica pentru fiecare sedinta a adunarii generale a
actionarilor/ pentru fiecare Client/ pentru fiecare buletin de vot valabil
intocmit si transmis emitentului.



LISTA DE COMISIOANE

Transmitere vot prin corespondenta/electronic Comision
(excl. TVA)

Zona 1 Franta 60 EUR

Zona 2
Belgia, Bulgaria, Canada, Croatia, Danemarca, Egipt, Germania, 
Luxemburg, Malaezia, Mexic, Olanda, Norvegia, Spania, 
Singapore, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de 
Nord, SUA

80 EUR

Zona 3 Argentina, Australia, Austria, Chile, China, Cipru, Euroclear, 
Grecia, Hong-Kong, Indonesia, Irlanda

120 EUR

Zona 4
Estonia, Ungaria, Italia, Japonia, Lituania, Letonia, Filipine, Cehia,  
Slovacia, Slovenia

220 EUR

Zona 5 Finlanda, Israel, Polonia, Portugalia, Elvetia, Iordania 320 EUR

II. Comisioane evenimente corporative pentru instrumente financiare pastrate 
in custodie – piata externa:

i. Comision notificare evenimente corporative (e.g. adunari generale ale
actionarilor si alte notificari ulterioare referitoare la respectiva adunare
generala a actionarilor): 30 EUR / notificare

ii. Colectarea dividendelor: gratuit.
iii. Comision proxy voting – la solicitarea Clientului, acolo unde este tehnic

posibil:

Comisioanele anterior identificate se aplica pentru fiecare sedinta a adunarii
generale a actionarilor/pentru fiecare Client/pentru fiecare buletin de vot valabil
intocmit si transmis emitentului.
Pentru fiecare reprezentare fizica in sedinta unei adunari generale a actionarilor,
la comisioanele de mai sus se adauga cheltuielile ocazionate de reprezentare:
transport, cazare si masa, care se vor taxa separat.



BENEFICIILE SERVICIILOR OFERITE DE 
BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

1
SIMPLITATE
Exercitarea drepturilor 
actionarilor este simplificata prin
intermediul BRD - Groupe 
Société Générale

2

3

4

5

FIABILITATE
BRD - Groupe Société Générale
coordoneaza intregul proces de
transmitere a instructiunilor de
vot, asigurand o comunicare
eficienta intre emitent si actionar TRANSPARENTA

BRD - Groupe Société Générale 
ofera o imagine completa, 
detaliata și transparenta a 
intregii sale oferte de servicii
privind evenimentele
corporative.

ANGAJAMENT

EXPERTIZA

In parteneriat cu Societe
Generale Securities Services, 
BRD - Groupe Société Générale
ofera informatii exacte si in timp
util pentru piata locala si pentru
pietele externe, facilitand
exercitarea in mod eficient a 
drepturile decurgand din 
calitatea dumneavoastra de 
actionar.

In conformitate cu obiectivele de 
responsabilitatea sociala și de 
mediu asumate, BRD - Groupe 
Société Générale depune diligente
pentru a dezvolta servicii
sustenabile in beneficiul clientilor
sai investitori și emitenti.



CONTACT

Informatiile prezentate in document nu constituie si nu pot fi interpretate drept o oferta sau o invitatie pentru
a cumpara sau vinde orice tip de instrumente financiare, opinie sau consultanta din partea BRD - Groupe
Société Générale S.A. (“BRD”). Investitiile pe pietele emergente pot implica riscuri semnificative cum ar fi: riscul
de nerepartizare a dividendelor, incertitudinea randamentelor sau a profiturilor, riscul de piata, riscul de
schimb valutar, riscul legal, riscul de credit, riscul fiscal sau orice alt risc si nu sunt adecvate tuturor tipurilor de
investitori. Acest document este de natura comerciala si nu are caracter de reglementare, nefiind un
document de prezentare in sensul atribuit conform legislatiei pietelor financiare. Informatiile cuprinse in acest
document sunt pur indicative si nu au valoare contractuala. Fara a face abstractie de obligatiile legale ale
BRD conform reglementarilor legale aplicabile, va revine responsabilitatea de a efectua, inainte de a intra in
orice tranzactie, propria analiza a avantajelor si riscurilor aferente fiecarui instrument financiar, precum si a
dispozitiilor fiscale aplicabile, pentru a va asigura ca respectivul instrument financiar este potrivit situatiei
dumneavoastra. Sub rezerva conformarii cu obligatiile legale aplicable, BRD nu va putea fi tinuta responsabila
pentru nicio consecinta financiara sau de alta natura care ar putea aparea in urma oricarei tranzactii sau
investitii legate de instrumentul financiar.
Prestarea serviciilor auxiliare de catre BRD poate face obiectul unor restrictii referitoare la anumite categorii
de persoane sau anumite tari in virtutea cadrului legal national ori international aplicabil acestor categorii de
persoane sau in aceste tari. Va revine responsabilitatea de a va asigura ca aveti capacitatea legala si ca
sunteti autorizat sa investiti in sau sa incheiati orice tranzactie legata de instrumentul financiar. Prezentul
document nu va fi reprodus, in tot sau in parte, si nici nu va fi utilizat in niciun alt scop decat cel autorizat in
mod expres de catre BRD.

Email:
corporateactions@brd.ro
custody@brd.ro
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