
  

 
 
 

 
 

CONVOCARE 
a 

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACłIONARILOR 
S.C.  BCR LEASING  IFN S.A. 

 
 
În temeiul art. 113, art. 115, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată şi 
modificată, şi ale art. 6 din Actul constitutiv al S.C. BCR LEASING IFN S.A., Directoratul, prin Preşedinte, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a AcŃionarilor S.C. BCR LEASING IFN S.A., la sediul acŃionarului 
Banca Comercială Română din B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, Bucureşti, în ziua de 04.12.2008, 
ora 1100, cu urmatoarea ordine de zi: 
 
1. “Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. BCR Leasing IFN S.A. de la 15.000.000 lei la 
maxim 18.170.550 lei, dupa cum urmeaza: 
 
1.1. Majorarea numarului de actiuni de la 100.000 la maxim 121.137, in urma emiterii unui numar de 

maxim 21.137 noi actiuni ce vor fi oferite spre subscriere tuturor actionarilor Societatii. Pretul de 
subscriere al fiecarei actiuni va fi 3.400 lei pe actiune, fiind alcatuit din: 150 lei, reprezentand 
valoarea nominala a actiunii si 3.250 lei, reprezentand prima de emisiune. 

1.2. Acordarea unui termen cuprins intre data tinerii prezentei adunarii generale si data la care va 
expira o luna de la data publicarii hotararii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea IV, 
pentru exercitarea de catre toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la data tinerii 
Adunarii a dreptului de preferinta la subscrierea actiunilor nou emise, determinat in mod 
proportional prin raportare la cota detinuta de acestia in capitalul social al BCR Leasing IFN SA la 
data respectiva. 

1.3. Aprobarea platii in intregime in numerar a pretului actiunilor nou emise (adica valoarea nominala 
plus prima de emisiune) la data subscrierii. 

1.4. Aprobarea faptului că oricare si toate actiunile care nu au fost subscrise in urma etapei de 
subscriere descrisa la punctele 1.2 si 1.3 vor fi anulate, iar capitalul social va fi majorat doar cu 
valoarea actiunilor subscrise si varsate in mod valabil.  

1.5. Imputernicirea Directoratului Societatii pentru: 
(i) a constata numarul actiunilor subscrise ca urmare a etapei de exercitare a dreptului de 

preferinta, pentru a anula actiunile nesubscrise; 
(ii) pentru a determina in mod corespunzator suma exacta cu care se va majora capitalul social al 

Societatii, si  
(iii) pentru a aproba majorarea capitalului social cu aceasta suma si a realiza toate operatiunile 

aferente finalizarii, inregistrarii si raportarii acestei majorari de capital, inclusiv pentru 
aprobarea si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii”.  

 
În cazul în care, pe data de 04.12.2008, nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se 
convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a AcŃionarilor a S.C. BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua 
de 05.12.2008, ora 11.00, la sediul acŃionarului Banca Comercială Română din B-dul Regina Elisabeta, nr. 
5, sector 3, Bucureşti, cu aceeaşi ordine de zi. 
 
Data de referinŃă pentru acŃionarii îndreptăŃiŃi să participe şi să voteze în Adunarea Generală Extraordinară 
a AcŃionarilor este sfârşitul zilei de 17.11.2008. 
 
Documentele la care se referă convocarea se pot consulta şi procura la sediul S.C. BCR LEASING IFN S.A. 
din Bucureşti, PiaŃa Alba Iulia, nr. 8, bloc I7, sector 3, începand cu data de 18.11.2008, între orele 1000 şi 
1500. De asemenea, convocarea se publică şi pe pagina de internet a societăŃii, pentru liberul acces al 
acŃionarilor. 
 
Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată şi modificată, 
acŃionarii pot fi reprezentaŃi în Adunarea Generală a AcŃionarilor de reprezentanŃii lor legali care, la rândul 



lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în 
original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancŃiunea pierderii exerciŃiului dreptului de vot în această 
adunare. Procurile vor fi reŃinute de societate, făcându-se menŃiune despre aceasta în procesul-verbal. 
ReprezentanŃii acŃionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de 
identitate pentru cetăŃenii români sau paşaport pentru cetăŃenii străini) şi mandatul. 
  
 

Claudiu Emanuil Stănescu 
 

Preşedinte Directorat 
 


