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Catre,
Banca Comerciala Carpatica Sibiu

Directoratului BaDCH,Pr~ediDte Johan Gabriels

i>omnule Pre~edinte al Direetoratului,

Va remitem anexat adresa prin eare noi, actionarii semnificativi semnatari ai

cererii de convocare a celor doua adunari generate, care depnem 52,5077% din
capitalul social al Bancii ~i din drepturile de vot solicitAm modificarea punctului 2 si
completarea cu un nou punet, in conditiile legii a ordinii de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor Bancii Comerciale Carpatica, convocam de dvs. la cererea
noastra, pentru data de 10 aprilie 2014, precum si introducerea unui nou punet pe
ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Aelionaritor Bancii Comerciale
Carpatica eonvocatii de dvs. la cererea noastrd, pentru data de 10 aprilie 2014.
i)eosebit de aceasta, tinem sa vi atentionam ea noi DU am solicitat, nu am
acceptat, si nu am fost ~i nu suntem de acord eu inserierea pet. Spe ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10 aprilie 2014,
formulat astfel: "imputernicirea Directoratului Bindi pentru a analiza ~i
identifica eventualele oportunititi de dez\'oltare a Bincii, prin realizarea unei
fuziuni ~i, in cazul in care existi 0 astfel de oportunitate pentru a intocrni
proiectul de fuziune care va fi supus spre aprobare Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor".
Din modul de formulare ~i inscriere in ordinea de zi a AGEA a unui nou punet,
necerut de noi,care avem calitatea de actionari semnificativi semnatari ai cererii
-le cl!'uvocare a celor doua adunari generale, lisap sa se inteleaga ca acest
convocator, publicat de Dumneavoastra in data de 6 martie 2014, si coreeta' in
data de 10.03.2014, a fost acceptat de noi , avand ealitatea de actionari
semnificativi, care detinem 52,5077% din capitalul social al Bancii ~i din
drepturile de vot, lucru total neadevarat si revoltator.
Pentro coreeta informare a actionarilor ~i a investitorilor BeC, \ra cerem sa
faceti de urgenti redificirile ~i comunicarile necesare indreptirii acestei
induceri in eroare cu buna ~tiinti a celor interesati de Banca, in caz confrar va
asurnati personal ~i in nurnele intregului Directorat toate riscurile ~i consecintele
previzute de lege pentru astfel de fapte.
~ibib,

to Martie 2014
Actionari al Bincii Comerciale Carpatica Sibiu,
dr. log. IIi.carabOlea,t
Corneliu Tanase

h

Catre,
Banca Comerciala Carpatica Sibiu
Directoratului Bancii, Pr~edinte Johan Gabriels

Domnule Pre~edinte al Directoratului,
in conformitate cu prerogativele pe care vi Ie acordi art. 119 din Legea nr. 31 I
1990, republicati, cu modificirile ~i completirile nlterioare, ~i in baza prevederiJor
art. 117.1, alineat 1, din acela~i act normativ, vi rugim sa asigurap moo.ficarea
punctolui 2 si introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor BCC, convocati pentru data de to aprilie 2014, ora 11.00,
conform Convocatorului publicat la data de 6 Martie 2014, precum si introdncerea
unni nou punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare

a Acponarilor

BeC, convocati pentru data de 10 apriJie 2014, ora 10.00, conform Convocatorului
publicat la data de 6 martie 2014, la cere rea urmitorilor acponari :
dr. ing. Hie Carabulea, ceHitean roman, nascut la data de 14.04.1947, in satul
Fantanele, jud. Sibiu,

ell

identifieat eu CI seria

sa

CNP , ,

'"'~'~",

domiciliul in Sibiu, str.
nr.

~'

nr..,

eliberaUi Ia data de

juJ. Sibiu,

0 de SPCLEP Sibiu,

actionar majoritar, eare delin 1.299097478 aetiuni, in valoare

nominala de 129.909.747,80 lei, eeea ee reprezint141,2898% din capitalul social al Bancii
~i din drepturilc de vot

~l

Corneliu Tanase, eetatean roman, nascut la data de 29.07.1953, in localitatea Bujor,
judo Galati, eu domiciliul in localitatea Oedheim,
eu

aetul

de

identitate

BURGERMEISTERAMT
actiuni, cu

0

Dr.

" ,'\ ,"'"

" eliberat

la

i,

data

,

Germania, ia;::ntificat
de

- de

OEDHEIM, aClionar semnificativ, care delin 352.948.364

valoare nominala de 35.294.836,40 lei, ceea ce reprezinta 11,2179% din

eapitalul social ~i din drcpturile de vot,
care indeplinesc conditiile impuse de lege pentru modificarea si completarea ordinii de zi,
astfel:

1. Modificarea punctului 2 din Convocarea AGOA pentru data de 10 aprilie 2014,
- ora 11.00 care va a\'ea urmatorul continut:
Revoearea incepand cu data de 15.04.2014 a 2 membrii din aetnaIul Consiliu de
Supraveghere (compus din 5 membrii) prin vot secret, astfel ea numarul ramas al
membrilor Consiliului de Supraveghere
membrii (3 membrii)

sa se ineadreze in Bumarul maxim, de

prevazut de art.18 pct.2 din Aetnl COBstitutiv modifieat de

AGEA din data de 10.04.2014, si care sa continue activitatea Consiliului in noua
structura numerica aprobata.
2. Introducerea unui nou pund pe ordinea de zi a sedintei AGOA pentru data de
10 aprilie 2014, ora 11.00, avand formularea urmatoare:
Prezentarea

de citre

Directorat

a unui Raport privind

modul de realizare a

indieatorilor economici ~i finaneiari previzuti in Bugetul de venituri ~i eheltuieli pe
anul 2013, aprobat de aeponari prin Hotirarea AGOA nr. 4/ 25 aprilie 2013, precum
~i contributia

individuali

a fiecarui membru al Directoratului

la realizarea sau

nerealizarea indicatorilor din Buget.
:;. Introdueerea unui nou pund pe ordinea de zi a sedintei AGEA peotru data de
10 aprilie 2014, ora 10.00, avand formmarea urmatoare:
Modifiearea Art.20 Atributiile Consilului de Supravegbere, astfel:
Forma initiala:
Art 20 punct 1 lit e
"determini structura
Pre~edintele

~i

Directoratului,

~i oumarul

ceilalp

termenii

membri

de postori in Directorat,
ai

Directoratului,

~i eonditiile mandatului

numqte

stabilqte

membrilor

revoci
competeote1e

acestuia,

~j

stabilind

atrihutiile fieciruia dintre membri ~iaproband remuBeratia aeestora"
Forma propusa:
Art 20 pet.t lit c
"nume~te ~i revoei

Pre~edintele ~i ceUaiti membri ai Diredoratului,

competente1e Directoratului,

termenii ~i eonditiile mandatului

stabile~te

membrilor aeestuia,

stabilind atributiile fieciruia dintre membri ~iaprobind remunerapa acestorn"

..
2

in baza prevederilor art. 117.1, alineat 3, din Legea nr. 31 / 1990, republieata, eu
modifiearile ~i eompletarile

ulterioare, va rugam sa intreprindeti

toate demersurile

prevazute de lege ~i / sau de Aetul eonstitutiv pentru indeplinirea eerintelor de publicitate
privind eompletarea ordinii de zi eu punctul mentionat mai sus, in conditiile asigurarii
respectarii termenelor legale.

Sibiu, 10 martie 2014
Aetionari al Bancii Comerciale Carpatiea Sibiu,

\1

dr. ing. Ilie Carabulea,

"£(\
.'

Comeliu Tanase

3
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