Raportul Consiliului de Supraveghere al Raiffeisen Bank S.A.

De[i cei mai mul]i bancheri \[i amintesc 2009 ca fiind un an deosebit de intens, 2010 a ridicat [tacheta din
acest punct de vedere. De data aceasta, totu[i, eforturile noastre au fost preponderent interne, \ntrucåt am
preg`tit o reorganizare fundamental` a Grupului nostru. Raiffeisen International, fosta companie-mam` a
Raiffeisen Bank S.A., a fuzionat cu principalele zone de business ale Raiffeisen Zentralbank (RZB) pentru a
forma Raiffeisen Bank International (RBI), \nregistrat` \n registrul comer]ului \n luna octombrie. Unul dintre
scopurile acestei fuziuni a fost aducerea laolalt` a vastei re]ele a Raiffeisen International din Europa Central` [i
de Est cu expertiza RZB \n dezvoltarea de produse de investi]ii [i pentru corpora]ii, generånd astfel valoare
adaugat` atåt pentru clien]ii, cåt [i pentru ac]ionarii no[tri. |n plus, RBI beneficiaz` acum de oportunit`]i de
refinan]are mai bune – \n timp ce Raiffeisen International putea accesa pia]a de capital, iar RZB pe aceea de
obliga]iuni, aceasta le poate accesa pe amåndou`.
2010 a fost de asemenea anul \n care Europa Central` [i de Est (ECE), pia]a noastr` primar`, a ar`tat primele
semne de \mbun`t`]ire, dup` scurgerea de lichiditate de la sfår[itul anului 2008 [i criza financiar` care i-a
urmat. Sc`derile accentuate ale ratelor de cre[tere din 2009 au fost \nlocuite de reluarea cre[terii din punct de
vedere al performan]ei economice. Pe lång` stabilizarea continu` a pie]elor \n ECE, economi[tii se a[teapt` ca
acestea s` revin` la o rat` de cre[tere economic` mai mare decåt aceea din zona euro. Ne a[tept`m ca rata de
cre[tere din ECE s` fie cu circa dou` puncte procentuale mai mare decåt \n economiile din Europa Occidental`.
Principalul factor determinant al acestei tendin]e este poten]ialul crescut de revenire al acestei regiuni, care ar
putea redeveni, pe termen lung, zona de cre[tere a Europei. |n ciuda fuziunii [i, implicit, a expansiunii zonei
noastre de activitate, ECE va continua s` fie principala zon` de interes a strategiei noastre.
Rezultatele noastre pentru primele nou` luni ale anului 2010 arat` c` am luat m`surile potrivite \n timpul
perioadei de criz`. |n ciuda unei u[oare cre[teri a creditelor neperformante, care ne a[tept`m s` \[i ating`
vårful \n a doua jum`tate a anului 2011, Grupul RBI a ob]inut un profit consolidat de 783 milioane EUR (pe
baza proform`, deoarece fuziunea nu era \ncheiat` la acel moment, iar rezultatele pentru \ntreg anul 2010 nu
erau disponibile la momentul preg`tirii acestui raport). U[oara revenire economic`, m`surile demarate \n acest
an pentru a ne cre[te eficien]a [i competitivitatea, precum [i \ncrederea pe care ne-au ar`tat-o clien]ii [i
ac]ionarii no[tri, \mi confer` siguran]` pentru grupul RBI \n 2011.

Raiffeisen Bank S.A., asa cum indic` [i situa]iile financiare aferente anului 2010, a confirmat \nc` o dat`, [i pe
parcursul acestui an dificil, corectitudinea strategiei sale [i abordarea prudent` a managementului s`u.
Consiliul de Supraveghere s-a \ntrunit de patru ori \n 2010. Directoratul Raiffeisen Bank a informat regulat
membrii Consiliului de Supraveghere, complet [i la timp, cu privire la toate aspectele relevante pentru evolu]ia
afacerilor. De asemenea, Consiliul de Supraveghere a oferit Directoratului tot suportul necesar atingerii
obiectivelor ambi]ioase de cre[tere a valorii B`ncii [i a rezultatelor a[teptate de ac]ionari.

Membrii Comitetului de Audit [i ai Comitetului de Remunerare (Herbert Stepic, Heinz Wiedner [i Anca Ileana
Ioan) au raportat regulat Consiliului de Supraveghere \n leg`tur` cu activitatea acestor comitete.
Comitetul de Audit, prezidat de Heinz Wiedner, a aprobat planurile de audit pe baza c`rora este realizat`
activitatea de audit intern a Raiffeisen Bank S.A. De asemenea, a analizat rapoartele misiunilor de audit
efectuate \n 2010 [i a acceptat recomand`rile incluse \n aceste rapoarte.
Comitetul de Remunerare, prezidat de Herbert Stepic, a implementat Decizia AGA nr. 5/26.04.2010 privind
remunerarea anual` a membrilor Consiliului de Supraveghere, precum [i cea a membrilor Directoratului.
Consiliul de Supraveghere este de acord cu rapoartele Directoratului privind situa]iile financiare auditate ale
B`ncii, aferente exerci]iului financiar al anului 2010 (consolidate, \ntocmite \n conformitate cu Standardele
Internationale de Raportare Financiar` [i individuale, \ntocmite \n conformitate cu standardele locale de
contabilitate) [i cu propunerea acestuia privind repartizarea profitului.
Consiliul de Supraveghere \[i exprim` \nc` o dat` mul]umirile speciale [i aprecierea fa]` de membrii
Directoratului, precum si fa]` de echipa de conducere si \ntreg personalul Raiffeisen Bank S.A. pentru eforturile
[i d`ruirea de care au dat dovad` pe parcursul anului 2010.
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