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Subiect: 
Alegerea domnului Guy Marie Charles POUPET în funcţia de administrator al BRD 

– Groupe Société Générale începând cu data de 1 ianuarie 2010 

  

 Proiect de hotărâre  

 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor aprobă  alegerea domnului Guy Marie Charles POUPET în 

funcţia de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru un mandat de 4 ani, începând 

cu data de 1 ianuarie 2010, ca urmare a renunţării la mandat a domnului Patrick Pierre GELIN, precum 

şi împuternicirea domnului Jean-Louis MATTEI, administrator al Băncii, să încheie în numele Băncii 

contractul de administraţie cu acesta şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să 

semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenţei 

Consiliului de Administraţie. 

 

 
REZUMAT  

  

Ca urmare a retragerii domnului Patrick GELIN din activitatea profesională şi a renunţării sale la 

mandatul de administrator al BRD – Groupe Société Générale S.A., Consiliul de Administraţie propune 

candidatura domnului Guy Marie Charles POUPET pentru funcţia de administrator al Băncii, începând 

cu data de 1 ianuarie 2010. 

 

Cu privire la candidatul propus aprobării adunării generale, subliniem vasta experienţă profesională în 

domeniul bancar a domnului POUPET. Astfel, în cei 34 de ani de experienţă în cadrul Grupului Societe 

Generale, domnul POUPET s-a aflat pe rând la conducerea filialelor Société Générale din tări precum 

Argentina, Senegal, Cehia, Egipt şi a ocupat mai multe funcţii de management în cadrul retelei din 

Franţa şi la sediul Grupului Société Générale.  

 

Datorită competenţelor sale şi a experienţei profesionale, Consiliul de Administraţie propune alegerea 

domnului Guy Marie Charles POUPET  în funcţia de administrator al BRD – Groupe Société Générale. 

 

De asemenea, Consiliul de Administraţie propune  împuternicirea domnului Jean-Louis MATTEI, 

administrator al Băncii, să încheie în numele Băncii contractul de administraţie cu domnul Guy Marie 

Charles POUPET, precum şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să semneze 

Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenţei 

Consiliului de Administraţie. 

 

Anexa: CV-ul domnului Guy Marie Charles POUPET.  
 


