PROCUR~ SPECIAL~
Subsemnatul/subscrisa

...............................................................................................................

(CNP/cod unic de \nregistrare/cod de inregistrare fiscala/ nr. \nmatriculare la Registrul Comer]ului)
………………………., adresa/sediu social .....................................................................................,
de]in`tor al unui num`r de …………………………ac]iuni emise de Raiffeisen Bank S.A., care \mi
confer`

dreptul

la

un

Ordinar`/Extraordinar`

num`r
a

de

…..……………………

Ac]ionarilor,

numesc

voturi

prin

\n

Adunarea

prezenta

pe

General`
dl/dna

………………………………………………………………………………………………………………….
domiciliat(a)

\n

……………………………………………………………………,

CNP

.........................................., posesor al B.I./C.I./pasaport, seria ………, nr. ………….., eliberat(a)
de …………………, la data …………………, drept reprezentant al meu \n:

I. Adunarea General` Ordinar` a Ac]ionarilor care va avea loc \n ziua de 29.04.2011, orele 14:00, la
sediul Administra]iei Centrale din Bucure[ti, Pia]a Charles de Gaulle nr.15, sector 1 sau, \n cazul
ne\ndeplinirii cvorumului, la data de 30.04.2011, la aceea[i or`, \n acela[i loc [i cu aceea[i ordine de
zi. In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea s` exercite dreptul de vot aferent de]inerilor
mele \nregistrate \n Registrul Ac]ionarilor Raiffeisen Bank S.A. la data de referin]` 31.03.2011, dup`
cum urmeaz` :
1. Rapoartele anuale ale Directoratului asupra (a) situa]iilor financiare individuale ale b`ncii, \ntocmite
\n conformitate cu standardele locale de contabilitate [i asupra (b) situa]iilor financiare consolidate,
\ntocmite \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar`, aferente exerci]iului
financiar al anului 2010.

2. Rapoartele Auditorului Financiar asupra (a) situa]iilor financiare individuale ale b`ncii, \ntocmite \n
conformitate cu standardele locale de contabilitate [i asupra (b) situa]iilor financiare consolidate,

\ntocmite \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar`, aferente exerci]iului
financiar al anului 2010.
3. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. aferent exerci]iului financiar al
anului 2010.
4. Analiza [i aprobarea realiz`rii Planului de Investi]ii al b`ncii aferent exerci]iului financiar al anului
2010.
Pentru

|mpotriv`

Ab]inere

5. Analiza si aprobarea situa]iilor financiare individuale ale b`ncii, \ntocmite \n conformitate cu
standardele locale de contabilitate [i a situa]iilor financiare consolidate, \ntocmite \n conformitate cu
Standardele Interna]ionale de Raportare Financiar`, aferente exerci]iului financiar al anului 2010,
repartizarea profitului net aferent exerci]iului financiar al anului 2010 [i desc`rcarea de gestiune a
membrilor Directoratului pentru exerci]iul financiar al anului 2010.
Pentru

|mpotriv`

Ab]inere

6. Analiza [i aprobarea Bugetului de Venituri [i Cheltuieli al b`ncii aferent exerci]iului financiar al
anului 2011.
Pentru

|mpotriv`

Ab]inere

7. Analiza [i aprobarea Planului de Investi]ii al b`ncii aferent exerci]iului financiar al anului 2011.
Pentru

|mpotriv`

Ab]inere

8. Stabilirea remunera]iei membrilor Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. pentru
exerci]iul financiar \n curs, aprobarea principiilor [i limitelor generale cu privire la remunera]ia
suplimentar` acordat` acestora, precum [i aprobarea principiilor [i limitelor generale cu privire la
remunera]ia acordat` membrilor Directoratului, \n conformitate cu prevederile art. 11.2.4 din Actul
Constitutiv.
Pentru

|mpotriv`

Ab]inere

9. Alegerea unor membrii ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.
Vot secret

{i
II. Adunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor care va avea loc \n ziua de 29.04.2011, orele
15:00, la sediul Administra]iei Centrale din Bucure[ti, Pia]a Charles de Gaulle nr.15, sector 1 sau, \n
cazul ne\ndeplinirii cvorumului, la data de 30.04.2011, la aceea[i or`, \n acela[i loc [i cu aceea[i
ordine de zi. In temeiul acestui mandat, reprezentantul meu va putea s` exercite dreptul de vot aferent
de]inerilor mele \nregistrate \n Registrul Ac]ionarilor al Raiffeisen Bank S.A. la data de referin]`
31.03.2011, dup` cum urmeaz` :

1. Delegarea competen]elor de aprobare pentru contractarea [i executarea opera]iunilor/tranzac]iilor
de finan]are a b`ncii.
Pentru

|mpotriv`

Ab]inere

2. Aprobarea implement`rii unui program de emisiuni de obliga]iuni pe termen mediu (Medium Term
Notes) \n lei/euro, pe pie]ele de capital local` si interna]ional`; suma maxim` a programului este
de 1,5 miliarde euro; programul va putea incepe \n anul 2011 [i poate continua [i \n anii urm`tori.
Pentru

|mpotriv`

Ab]inere

3. Mandatarea Directoratului s` determine caracteristicile [i condi]iile financiare ale fiec`rei emisiuni
de obliga]iuni \n parte, precum [i a oric`ror elemente privind oferirea obliga]iunilor c`tre public.
Pentru

|mpotriv`

Ab]inere

4. Aprobarea major`rii capitalului social al Raiffeisen Bank S.A. cu suma de 3.741.361,50 lei, de la
1.196.258.638,50 lei la 1.200.000.000 lei, prin incorporarea de rezerve disponibile \n capitalul
social al b`ncii.
Pentru

|mpotriv`

Ab]inere

5. Aprobarea amendamentelor la Actul Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. ca rezultat al major`rii
capitalului social, conform propunerilor cuprinse \n anexa la Convocare.
Pentru

|mpotriv`

Ab]inere

6. |mputernicirea Directoratului pentru ducerea la \ndeplinire a tuturor formalit`]ilor necesare pentru
indeplinirea deciziilor 4 si 5 ale Adun`rii Generale Extraordinare a Raiffeisen Bank S.A.
Pentru

|mpotriv`

Ab]inere

Prin prezenta, subsemnatul / subscrisa dau putere discre]ionar` de vot reprezentantului meu mai susnumit asupra problemelor pentru care nu am precizat expres votul, precum [i asupra celor care nu au
fost identificate [i incluse pe ordinea de zi pân` la data emiterii prezentei.

Data : ____/aprilie/2011

………………………………………………………..
(semn`tura de]in`torului de ac]iuni /semn`tura reprezentantului legal al persoanei juridice de]in`toare
de ac]iuni [i [tampila acesteia)

…………………………………………………………
(numele, prenumele de]in`torului de ac]iuni /numele, prenumele reprezentantului legal al persoanei
juridice de]in`toare de ac]iuni)

