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Evenimente Importante___________________________________________________ 
 
În conformitate cu art. 1 alin. 3 din REGULAMENT ASF nr.5/ 2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare 
la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de 
COVID-19, având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării 
de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Decretului Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României, ale Ordonanțelor militară nr. 1-8 privind măsuri de prevenire a 
răspândirii COVID-19, precum  și  restricțiile impuse de autoritățile competente ale statului pentru 
gestionarea situației generate de COVID-19 (precum distanțarea socială și suspendarea activităților 
desfășurate în spații închise),  
 
BRD - Groupe Société Générale S.A. informează investitorii că, din cauza riscurilor de infectare cu 
SARS-COVID-2, legat de Adunărilor Generale Ordinare şi Extraordinare ale Acţionarilor                   
BRD – Groupe Société Générale S.A. din data de 23 aprilie 2020, ora 1000 şi respectiv, ora 1100,  de 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 14 aprilie 2020 (data de referinţă), Consiliul de 
Administrație al  BRD – Groupe Société Générale S.A. a decis în reuniunea din 13 aprilie 2020, 
modificarea modului de organizare și desfășurare al Adunărilor Generale ale Acţionarilor din 23 
aprilie 2020, în sensul utilizării exclusive a votului prin corespondență, pentru a preveni orice risc 
sanitar și pentru a le asigura un tratament egal acționarilor.  
 
Totodată, BRD - Groupe Société Générale S.A. formulează următoarele recomandări exprese 
adresate acționarilor săi, cu privire la Adunările Generale mai sus menționate:  
 

- accesarea materialelor aferente adunărilor generale din 23.04.2020, în format electronic pe 
website-ul Băncii (www.brd.ro, Secţiunea Acţionari şi Investitori) atât în limba română, cât şi în limba 
engleză, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică, prin 
poștă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal, de la sediul central al BRD- Groupe 
Société Générale S.A. din Bd. Ion Mihalache nr.  1-7, cod 011171, sector 1, Bucureşti,  Secretariatul 
General;  

- transmiterea, prin e-mail, a întrebărilor privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale 
sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatură electronică la adresa investor@brd.ro, menţionând la subiect: 
“Pentru Adunările Generale ale Acţionarilor din 23 aprilie 2020 - Întrebări”, cu evitarea, în 
măsura în care este posibil, a transmiterii acestora sub forma unui document semnat olograf, în 
original, prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal de către acționari la 
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registratura BRD- Groupe Société Générale S.A. din Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, 
Bucureşti;  

- transmiterea de către acționari a formularelor de vot prin corespondență, respectiv a procurilor 
generale sau, după caz, a procurilor speciale prin e-mail sub forma unui document semnat electronic 
cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa 
investor@brd.ro, fișierele având denumirea ”Vot Nesecret prin corespondență”, ”Vot Secret prin 
corespondență”,  ”Procură vot secret” și respectiv ”Procură vot nesecret”, cu evitarea, în măsura în 
care este posibil, a transmiterii acestora sub forma unui document semnat olograf, în original, prin 
poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal, în original, la registratura BRD- Groupe 
Société Générale S.A. din Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.  
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