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RAPORT
privind remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere
si ai Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
In conformitate cu prevederile Art.111 alin. 2 si Art. 15318 din Legea privind societatile comerciale nr.
31/1990 republicata si modificata, se supune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea
urmatoarelor propuneri cu privire la remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere si ai
Directoratului pentru exercitiul financiar in curs:
1. Remuneratia membrilor Consiliului de Supraveghere:
Pe durata anului fiscal 2019, suma totala ce va putea fi folosita pentru remuneratia membrilor Consiliului
de Supraveghere nu va depasi 465.000 Eur, suma bruta.
Comitetul de Remunerare al bancii se va asigura ca remuneratia individuala ia in considerare indatoririle
specifice ale fiecarui membru. Decizia finala cu privire la distributia acestei sume este de competenta
Consiliului de Supraveghere.
2. Remuneratia membrilor Directoratului va consta din:
a) o suma fixa lunara, acordata fiecarui membru;
b) o suma variabila (incluzand programele de motivare la nivelul Grupului Raiffeisen) platibila anual
fiecarui membru, depinzand de realizarea obiectivelor stabilite de Consiliul de Supraveghere.
Sumele mentionate la punctele (a) si (b) vor fi decise de Consiliul de Supraveghere la propunerea
Comitetului de Remunerare.
Suma fixa lunara va fi un multiplu al salariului mediu lunar al directorilor din Administratia Centrala; ea va
include orice compensatie la care membrii Directoratului sunt indreptatiti. In cursul anului 2019 factorul de
multiplicare nu va depasi valoarea 12 (douasprezece).
Suma variabila ce va fi primita de fiecare membru al Directoratului va depinde de realizarea obiectivelor
stabilite de Consiliul de Supraveghere pentru anul 2019, atat la nivelul intregii banci, cat si la nivel
individual, pentru fiecare membru al Directoratului. Aceasta suma nu va depasi o indemnizatie in forma
anualizata pentru fiecare membru al Directoratului si nu va lua in considerare celelalte componente ale
sumei lunare fixe la care este indreptatit membrul Directoratului.
Acest Raport a fost analizat si aprobat de Directoratul bancii in sedinta sa din data de 18 martie 2019.

Steven Cornelis van Groningen
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.
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