Traducere libera

Raportul Consiliului de Supraveghere
Doamnelor si domnilor,
Exercițiul financiar 2016 a fost dominat de două aspecte-cheie: În primul rând, de mediul
economic, care a rămas dificil datorită nivelului foarte scăzut al ratei dobânzii şi presiunilor
politice si de reglementare continue; în al doilea rând, de începutul procesului de evaluare a
unei fuziuni între RBI și RZB.
Cerinţele de capitalizare pentru bănci au crescut considerabil ca urmare a crizei financiare din
2008 și multe autorități naționale și internaționale au înăsprit reglementările. În februarie 2015
am început aplicarea unui program de transformare, conceput pentru a consolida baza de
capital - acesta viza o rată a fondurilor proprii de nivel 1 (CET 1) de cel puțin 12%, o reducere a
complexității și o diminuare substanțială a costurilor. RBI și-a atins ţinta înainte de termen,
înregistrând o rată CET1 de 13,6% la 31 decembrie 2016.
În urma unei etape de evaluare ample, la 5 octombrie 2016, consiliile de administrație și de
supraveghere ale RBI și RZB au adoptat, în principiu, o rezoluţie pentru fuziunea RBI si RZB.
Adunarea generală extraordinară a RBI a aprobat fuziunea cu RZB, cu o majoritate clară, la 24
ianuarie 2017. Fuziunea a intrat în vigoare la 18 martie 2017, odată cu înregistrarea acesteia în
Registrul Comerţului.
Punctele forte ale entității rezultate în urma fuziunii vor avea ca punct de plecare realizările
anterioare. Printre acestea se numără acoperirea geografică a zonelor cu creștere importantă
din ECE, prin intermediul băncilor subsidiare, aflate în topul primelor 5 bănci în 9 dintre cele 14
țări în care suntem prezenți, precum și afacerile stabile din Austria. Pe aceste piețe, vom
continua să punem accent pe relațiile pe termen lung cu clienții. Pentru că suntem o bancă
universală, orientată spre client, soluțiile care răspund nevoilor clienților corporativi de pe piața
locală, precum și rețeaua extinsă și oferta multi-channel pentru persoanele fizice vor continua
să joace un rol important.
Pe piața românească, Raiffeisen Bank S.A. a continuat creșterea organică, accentul fiind pus pe
digitalizare și simplificare, concomitent cu o gestionare atentă a riscului, lucruri care s-au
reflectat în profitul Băncii.
În cadrul ședinței AGA care a avut loc la data de 27 aprilie 2016, acţionarii Raiffeisen Bank S.A.
au luat act de demisia domnului Răzvan Munteanu din funcția de membru în Consiliul de
Supraveghere și au decis să-l numească pe domnul Andreas Gschwenter ca membru nou în
Consiliul de Supraveghere și să acorde un nou mandat domnului Klemens Breuer în calitate de
membru al Consiliului de Supraveghere.
Consiliul de Supraveghere s-a întrunit de patru ori in 2016. Directoratul Raiffeisen Bank S.A.
furnizează în mod regulat membrilor Consiliului de Supraveghere informații complete și în timp
util privind aspectele relevante de business. Astfel, Directoratul a sprijinit Consiliul de
Supraveghere să-şi îndeplinească responsabilităţile de supraveghere şi de control. De
asemenea, Consiliul de Supraveghere a oferit Directoratului tot sprijinul necesar pentru

îndeplinirea obiectivelor de creștere a valorii și rezultatelor Băncii, conform așteptărilor
acționarilor.
Consiliul de Supraveghere a fost informat periodic cu privire la activitatea desfăşurată în cursul
anului 2016 de către sub-comitetele sale și anume: Comitetul de Nominalizare, Comitetul de
Remunerare, Comitetul de Risc al Consiliului de Supraveghere și Comitetul de Audit.
Consiliul de Supraveghere este de acord cu raportul Directoratului referitor la situațiile
financiare auditate ale Băncii, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de
Raportare Financiară, aferente exercițiului financiar al anului 2016.
Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor angajaților Raiffeisen Bank S.A.
pentru munca depusă și eforturile constante de a deservi clienții și de a aduce beneficii
întregului Grup Raiffeisen.

În numele Consiliului de Supraveghere,
Karl Sevelda,
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