
 

 

 
 

Traducere libera 
 

 
Raportul Consiliului de Supraveghere 
 

Doamnelor și domnilor,  

   

La începutul anului 2015, Raiffeisen Bank International A.G. (RBI) a anunțat o revizuire a strategiei 
sale, lucru pe care piața l-a primit foarte pozitiv. La fel de bine primite au fost și decizia sa de a se 
concentra pe zonele unde poate genera venituri sustenabile, prin prisma poziției deținute, dar și 
acțiunile întreprinse pentru atingerea acestor obiective. Planul RBI, de a se consolida ca bancă 
universală care dezvoltă parteneriate puternice cu clienții, diminuând complexitatea și riscurile și 
întărind baza de capital, este în curs de implementare și apreciat de jucătorii pieței.   

Mai mult ca niciodată, o bancă are nevoie astăzi de focus – iar focusul RBI este pe  piețele din Europa 
Centrală și de Est, respectiv Austria. Din acest motiv, grupul a trebuit să își analizeze operațiunile care 
nu aveau legătură cu acest obiectiv, chiar dacă, în trecut, acestea au avut un foarte mare succes. Mai 
mult, prezența pe piețele din Europa Centrală și de Est a fost și ea revizuită. Toate acestea s-au produs 
pe  fondul înăspririi cerințelor regulatorii de capital, care au fost luate în considerare în procesul de 
stabilire a fondurilor proprii de nivel 1 de baza (CET 1) și a ratelor de capital.   

În 2015, RBI și-a consolidat semnificativ baza de capital, înregistrând o rată a fondurilor proprii de 
nivel 1 de baza (CET 1) de 11,5% la finalul anului și un profit consolidat de 379 milioane EUR. 
Principalul motiv care a determinat acest rezultat bun a fost scăderea provizioanelor pentru pierderile 
din deprecierea creditelor. În plus, cheltuielile administrative generale au scăzut cu 4% față de 2014, în 
linie cu inițiativa RBI de reducere a costurilor.   

Așa cum demonstrează și rezultatele financiare pentru 2015, Raiffeisen Bank S.A. a confirmat încă o 
dată corectitudinea strategiei sale, care vizează în aceeaşi măsură dezvoltarea activităţii şi un 
management al riscului prudent. Raiffeisen Bank S.A. rămâne în continuare în topul celor mai 
profitabile bănci de pe piaţa locală. 

În cadrul Adunării Generale a Acționarilor din 28 aprilie 2015, acționarii Raiffeisen Bank S.A. au 
hotărât acordarea a câte unui nou mandat de membru în Consiliul de Supraveghere domnilor Karl 
Sevelda, Martin Grüll si Razvan Munteanu. Începând cu data de 31 decembrie 2015, domnul Răzvan 
Munteanu a demisionat din functia de membru al Consiliului de Supraveghere. 

In data de 29 aprilie 2015, Consiliul de Supraveghere i-a reales pe Karl Sevelda în funcţia de 
preşedinte al Consiliului de Supraveghere şi pe Martin Grüll în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului 
de Supraveghere.  

 



 

 

 

 

Consiliul de Supraveghere s-a reunit de 5 ori în 2015. Directoratul Raiffeisen Bank S.A. a oferit 
membrilor Consiliului de Supraveghere, cu regularitate și la timp, informatii complete privind aspectele 
relevante de business. Astfel, Directoratul a ajutat Consiliul de Supraveghere să ducă la bun sfârşit 
responsabilităţile de supraveghere și control. De asemenea, Consiliul de Supraveghere a oferit 
Directoratului tot sprijinul necesar pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere a valorii și rezultatelor 
Băncii, conform aşteptărilor acționarilor.   

Comitetul de Supraveghere a fost informat periodic cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului 
2015 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 2015.   

As dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi tuturor angajaților Raiffeisen Bank S.A. pentru 
munca și eforturile constante de a deservi clienții și de a aduce beneficii întregului Grup Raiffeisen. 

 

În numele Consiliului de Supraveghere, 

 

Karl Sevelda, 

Preşedinte al Consiliului de Supraveghere 

 

 

 


