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                               RAPORT 
privind alegerea unor membri ai Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. 

 
In conformitate cu prevederile din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu completarile si 
modificarile ulterioare (Art.111, paragraful (2) litera b), Art 1536, paragraful (1) si Art. 15312 paragraf 
(1)) si cu prevederile Actului Constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. (art. 11.2 paragraful 11.2.2. si art. 15.3), 
Adunarea Generala a Actionarilor trebuie sa aleaga membrii Consiliului de Supraveghere. 
 
Avand in vedere faptul ca dnul.  Martin Grull a fost ales ca membru al Consiliului de Supraveghere, de 
catre Adunarea Generala a Actionarilor in data de 28 aprilie 2015 pentru  un mandat de 4 ani, mandat 
care expira in data de 27 aprilie 2019,  
 
Se propune Adunarii Generale a Actionarilor alegerea dlui Martin Grull, cetatean austriac, domiciliat in 
Moedling, Austria, absolvent al Universitatii de Economie si Afaceri din Viena (Master in Economie), in 
prezent Chief Financial Officer (CFO) si membru al Comitetului Director al Raiffeisen Bank International 
A.G., ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un nou mandat de 4 ani. 
 
 
Candidatul propus va prezenta pana la data desfasurarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor o 
declaratie in conformitate cu prevederile Art. 15317 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 
republicata cu completarile si modificarile ulterioare. 
 
La prezentul Raport este anexata Lista cuprinzand informatii cu privire la numele si prenumele, localitatea 
de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru ocuparea functiei de membru al 
Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A. Aceasta Lista este pusa la dispozitia actionarilor la 
sediul Administratiei Centrale a Raiffeisen Bank S.A., Directia Juridic si Guvernanta Corporativa - 
Departamentul Secretariat General, Actionariat si Participatii,  Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 
246C,   sector 1, Bucuresti si pe pagina de internet a bancii la adresa www.raiffeisen.ro, sectiunea 
„Despre noi”/”Guvernanta Corporativa”/”Actionari”/„Adunari Generale ale Actionarilor”, incepand cu 
data publicarii Convocarii. 
 
Acest Raport a fost analizat si aprobat de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. in sedinta sa din data de 18 
martie 2019. 

 

 

Steven Cornelis van Groningen 

Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A. 

 


