Nr. articol

Art. 6 – obiectul de activitate

Art. 12. – Adunarile Generale

art. 12 – Adunarile Generale

Art. 12 – Adunarile Generale

ACTUL CONSTITUTIV FORMA ACTUALA

ACTUL CONSTITUTIV – PROPUNERE DE
MODIFICARE
Adaugarea in cadrul obiectului de activitate a
activitatii codificate 6612 - Activităţi de
intermediere a tranzacţiilor financiare – in
vederea emiterii tichetelor de masa pe suport
electronic (pe carduri)
b. Fiecare actionar poate participa la Adunarile
Generale, fie in persoana, fie prin procura
speciala in original data unei alte persoane,
actionar sau nu al Bancii, in conditiile legii.
Imputernicirea se depune la Banca cu cinci zile
inainte de tinerea sedintei. Persoanele juridice
sunt reprezentate in Adunarile Generale prin
reprezentantii lor legali sau prin alti imputerniciti.

b. Fiecare actionar poate participa la Adunarile
Generale, fie in persoana, fie prin procura
speciala in original data unei alte persoane,
actionar sau nu al Bancii dar care nu poate fi
angajat in Banca sau membru in Consiliul de
Administratie. Imputernicirea se depune la
Banca cu cinci zile inainte de tinerea sedintei.
Persoanele juridice sunt reprezentate in
Adunarile Generale prin imputernicitii lor
legali.
d. alin. 1 Adunarile Generale sunt ordinare si d. alin. 1 Adunarile Generale sunt ordinare si
extraordinare.
extraordinare. Adunarile Generale se vor convoca
de catre Consiliul de Administratie, conform legii.
Convocarea pentru orice AGA va fi publicata in
Monitorul Oficial, intr-unul din ziarele cu
acoperire nationala si va cuprinde locul si data
adunarii si ordinea de zi, indicând explicit toate
problemele care vor fi dezbatute. Termenul de
intrunire nu va fi mai mic de 30 zile de la data
publicarii convocarii.
e) alin. 1 si 2 Adunarile Generale Extraordinare e) alin. 1 si 2 se vor elimina
se vor convoca de catre Consiliul de
Administratie, conform legii.
Convocarea pentru orice AGA va fi
publicata in Monitorul Oficial, intr-unul din

ziarele cu acoperire nationala si intr-unul din
ziarele din municipiul Cluj-Napoca si va
cuprinde locul si data adunarii si ordinea de zi,
indicând explicit toate problemele care vor fi
dezbatute. Termenul de intrunire nu va fi mai
mic de 30 zile de la data publicarii convocarii.
Art. 13 Consiliul de Administratie

d. Semnaturile membrilor Consiliului de
Administratie vor fi depuse la Registrul
Comertului. Daca aceasta obligatie nu se
realizeaza, administratorul in cauza este
considerat decazut din drepturi.

d. Dupa obtinerea tuturor autorizarilor prealabile
din partea autoritatilor, semnaturile membrilor
Consiliului de Administratie vor fi depuse la
Registrul Comertului. Daca aceasta obligatie nu se
realizeaza, administratorul in cauza este
considerat decazut din drepturi.

Art. 13 Consiliul de Administratie

Lit. e) subpunctul a): aproba Regulamentul de
Organizare si Administrare, Codul de etica si
conduita precum si schemele de organizare,
numarul de salariati, retributia si stimularea
suplimentara a acestora;

Lit. e) subpunctul a) aproba Regulamentul de
Organizare si Administrare, Codul de etica si
conduita, structura organizatorica precum si
principiile de salarizare si fidelizare a
personalului;

Art. 13 Consiliul de Administratie

Lit. e) subpunctul b): stabileste regimul
semnaturilor si al imputernicitilor din cadrul
Bancii;
Lit. e) subpunctul c): aproba reglementarile
interne ale bancii; Consiliul de Administratie
poate mandata aprobarea reglementarilor
interne catre Comitetul Executiv de
Management
Lit. e) subpunctul d) aprobă stabilirea de relaţii
de corespondent bancar cu bănci din ţară şi
străinătate, precum si plafoanele de lucru cu
acestea (la propunerea CEM, în măsura în care
se impune aceasta), precum şi contractarea de
finanţări în vederea desfăşurării activităţilor

Art. 13 Consiliul de Administratie

Art. 13 Consiliul de Administratie

-

Se va elimina;

Lit. e) subpunctul c): aproba reglementarile
interne ale bancii; Consiliul de Administratie
poate mandata aprobarea reglementarilor
interne catre catre Comitetul Conducatorilor
si/sau alte comitete specific, dupa caz;
Lit. e) subpunctul d): aproba, dupa caz si conform
competentelor contractarea de finanţări în
vederea desfăşurării activităţilor curente ale
băncii;

curente ale băncii
Art. 13 Consiliul de Administratie

Lit. e) subpunctul h) numeste si revoca din
functie oricind si motivat pe conducatorii
bancii (director general si directorii generali
adjuncti) si pe directorii executivi, membri ai
Comitetului Executiv de Management si le
stabileste remuneratia. Numeste si revoca
oricand motivat directorii din Centrala si
directorii de sucursale, reprezentanta, agentii
si le stabileste atributiile, limitele puterilor lor
si remuneratia;

Lit. e) subpunctul h) numeste si revoca din functie
oricind si motivat pe conducatorii bancii (director
general si directorii generali adjuncti) si le
stabileste remuneratia si durata mandatului
pentru fiecare dintre acestia. Numeste si revoca
oricand motivat directorii executivi, directorii din
Centrala si directorii de sucursale, si le stabileste
atributiile si limitele puterilor lor;

Art. 13 Consiliul de Administratie

Lit. e) subpunctul (i) la propunerea Comitetului
Executiv de Management, aproba acordarea
de credite peste limitele fixate in competenta
acestuia;

Lit. e) subpunctul (i): la propunerea Comitetului
de Politica si Aprobare Credite, aproba acordarea
de credite peste limitele fixate in competenta
acestuia;

Art. 13 Consiliul de Administratie

Lit. e) subpunctul j) aprobă acordarea calităţii Lit. e) subpunctul j): aprobă acordarea calităţii de
de asociaţi cu răspundere nelimitată în alte asociaţi cu răspundere nelimitată în alte companii
companii concurente a membrilor Comitetului concurente a conducatorilor bancii;
Executiv de Management ;

Art. 13 Consiliul de Administratie

Lit. e) subpunctul l) aproba participarea Bancii
cu capital in lei sau valuta, la constituirea, in
România si strainatate, de societati bancare,
societati de productie, comerciale, turism,
transport, asigurari şi alte companii, prin
cumparare de actiuni sau parti sociale ale
acestora;

Art. 13 Consiliul de Administratie

Lit. e) subpunctul (n) aprobă achiziţia sau Lit. e) subpunctul n) – se elimina
vânzarea de acţiuni la alte entităţi juridice,
reprezentând participaţii de capital ale Băncii,

Lit. e) subpunctul l): aproba participarea Bancii la
capitalul altor entitati (respectiv adopta decizii
privind infiintarea unei entitati, dobandirea unei
participatii intr-o entitate, majorarea sau
diminuarea
unei
participatii,
instrainarea/vanzarea unei participatii);

altele decât participaţiile de portofoliu.
Art. 13 Consiliul de Administratie

Lit. e) subpunctul r) aproba remuneraţia Lit. e) subpunctul r): aproba remuneraţia anuală
anuală completă a personalului cheie; completă a personalului cheie; CA poate delega
incluzand membrii Comitetului Executiv de aceste competente catre un comitet al CA;
Management;

Art. 13 Consiliul de Administratie

Lit. e) subpunctul w) aproba orice împrumut,
garanţie sau obligaţie înregistrată în afara
bilanţului care nu este in conformitate cu CPP
(Proceduri si Politici de Creditare)

Lit. e) subpunctul w): aproba orice împrumut,
garanţie sau obligaţie asumata in conditii
derogatorii in raport cu reglementarile interne ale
BT;

Art. 13 Consiliul de Administratie

Lit. f) alin. 1 si 2: Consiliul de Administratie se
intruneste la sediul Bancii, cel puţin o data pe
luna si ori de cite ori este necesar, in prezenta
a cel putin jumatate din numarul membrilor
care il compun. Convocarile in cauza trebuie
trimise tuturor membrilor Consiliului de
Administraţie şi vor cuprinde locul unde se tin
sedintele, data si ordinea de zi. Membrii CA
pot asista la şedinţe prin telefon şi acest
element trebuie menţionat în procesul verbal
al şedinţei. Nu se poate lua nici o decizie
asupra problemelor neprevazute decit in caz
de urgenta si cu conditia ratificarii deciziilor in
cauza in sedinta urmatoare de catre membrii
care au fost absenti cind s-au luat deciziile
respective. Consiliul este prezidat de
presedintele Consiliului sau in lipsa acestuia de
un membru al CA desemnat in acest scop de
presedinte. Deciziile Consiliului se iau (1) cu
majoritatea absoluta a a voturilor membrilor
prezenti şi (2) de cel putin jumatate din
numarul administratorilor şi fiecare astfel de

Lit. f) alin. 1 si 2: Consiliul de Administratie se
intruneste, cel puţin o data (de regula) pe luna si
ori de cite ori este necesar, in prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor care il compun.
Convocarile in cauza trebuie trimise tuturor
membrilor Consiliului de Administraţie şi vor
cuprinde locul unde se tin sedintele, data si
ordinea de zi. Membrii CA pot asista la şedinţe
prin telefon şi acest element trebuie menţionat în
procesul verbal al şedinţei. Nu se poate lua nici o
decizie asupra problemelor neprevazute decit in
caz de urgenta si cu conditia ratificarii deciziilor in
cauza in sedinta urmatoare de catre membrii care
au fost absenti cind s-au luat deciziile respective.
Consiliul este prezidat de presedintele Consiliului
sau in lipsa acestuia de un membru al CA
desemnat in acest scop de presedinte. Deciziile
Consiliului se iau (1) cu majoritatea absoluta a a
voturilor membrilor prezenti şi (2) de cel putin
jumatate din numarul administratorilor şi fiecare
astfel de decizie trebuie să se consemneze in
procesele verbale semnate de Presedinte si

Art. 13 Consiliul de Administratie

Art. 13 Consiliul de Administratie

ART. 14 COMITETUL CONDUCATORILOR

decizie trebuie să se consemneze in procesele
verbale semnate de Presedinte si membrii
prezenti ai Consiliului .
În locul unei şedinţe, o rezoluţie scrisă a CA,
într-unul sau în mai multe exemplare semnate
corespunzător de fiecare membru al CA şi
trimise Băncii prin fax sau in original şi
demonstrând că majoritatea membrilor CA au
votat în favoarea unei asemenea rezoluţii, va fi
validă şi aplicabilă ca şi când o astfel de
întâlnire ar fi fost convocată şi desfăşurată
corespunzător .

membrii prezenti ai Consiliului. Participarea la
sedintele CA poate avea loc si prin intermediul
mijloacelor de comunicare la distanta (videoconferinta, conferinta telefonica etc).

Lit. f) alin. 3 subpunctul f) numirea sau
demiterea oricarui membru al Comitetului
Executiv de Management;
Lit. f) alin. 4: Notificari cu privire la sedinte vor
fi date fiecarui membru al CA cu cel putin 21
zile in avans fata de data propusa pentru
sedinta si acea notificare include ordinea de zi
a problemelor de discutat la acea sedinta, in
afara cazurilor in care intalnirile sunt
extraordinare (convocate ca problema de
urgenta) in care caz notificarea va fi data cu cel
putin 48 de ore inainte fiecarui membru
(impreuna cu ordinea de zi a acelei sedinte
extraordinare)

Lit. f) alin. 3 subpunctul f): numirea sau demiterea
oricarui conducator al bancii;

14.1.Comitetul Conducatorilor
Consiliul
de
Administratie
numeste
conducatorii (directorii)
bancii (Director
General si Directorii Generali Adjuncti), dintre
directorii executivi.
Directorul General si Directorii Generali

Comitetul Conducatorilor
Conducerea,
organizarea
si
coordonarea
activitatii curente a bancii este asigurata de catre
directorii (conducatorii) bancii (Director General
si Directorii Generali Adjuncti), numiti de catre
Consiliul de Administratie si care, impreuna,

Între doua sedinte CA, pentru probleme urgente,
pot fi transmise rezolutii pe cale electronica,
tuturor membrilor CA, fiind aplicabile aceleasi
reguli in ce priveste cvorumul de aprobare al
acestor decizii.

Lit. f) alin. 4: Notificari cu privire la sedinte vor fi
date fiecarui membru al CA cu cel putin 5 zile in
avans fata de data propusa pentru sedinta si acea
notificare include ordinea de zi a problemelor de
discutat la acea sedinta, in afara cazurilor in care
intalnirile sunt extraordinare (convocate ca
problema de urgenta) in care caz notificarea va fi
data cu cel putin 48 de ore inainte fiecarui
membru (impreuna cu ordinea de zi a acelei
sedinte extraordinare)

Adjuncti vor forma Comitetul Conducatorilor.
Consiliul de Administratie mandateaza
conducatorii bancii in solidar cu exercitiul
atributiilor de organizare si conducere a
activitatii bancii. Conducatorii bancii sunt de
drept investiti cu drepturile, obligatiile si
responsabilitatile pe care prevederile legislatiei
relevante le dau in sarcina lor. Conducatorii
pot, in temeiul mandatului primit, sa delege
parte din atributiile primite, intr-un mod clar si
transparent catre CEM sau individual catre
persoanele de conducere de nivel mediu.
In cadrul Comitetului Conducatorilor, deciziile
se adopta prin consens; in caz de divergenta,
subiectul va fi de competenta Consiliului de
Administratie.
14.2. Comitetul Executiv de management
a. Consiliul de Administratie numeşte
conducatorii
bancii (Director General si
Directorii Generali Adjuncti), dintre directorii
executivi.
Consiliul de Administratie numeste un numar
de maxim 11 Directori Executivi.
Conducatorii bancii si directorii executivi vor
forma Comitetul Executiv de Management.
Comitetul Executiv de Management astfel
constituit va fi condus de catre Directorul
General.
b. atributiile, puterea si limitele competentelor
Comitetului Executiv de Management, precum
si cele individuale ale membrilor sunt fixate de
Consiliul de Administratie si de prezentul act
constitutiv.

formeaza Comitetul Conducatorilor.
Directorul General si Directorii Generali Adjuncti
vor forma Comitetul Conducatorilor.
Consiliul
de
Administratie
mandateaza
conducatorii bancii in solidar cu exercitiul
atributiilor de organizare si conducere a activitatii
bancii. Fiecare dintre conducatorii bancii este de
drept investit cu drepturile, obligatiile si
responsabilitatile pe care prevederile legislatiei
relevante si Actul Constitutiv le dau in sarcina sa,
pentru activitatile pe care le coordoneaza potrivit
organigramei bancii. Conducatorii pot, in temeiul
mandatului primit, sa delege parte din atributiile
primite, intr-un mod clar si transparent, catre
comitete specifice/alte structuri sau individual
catre directori executivi sau persoanele de
conducere de nivel mediu.
In cadrul Comitetului Conducatorilor, deciziile se
adopta prin consens; in caz de divergenta,
subiectul va fi de competenta Consiliului de
Administratie.
Angajarea Bancii in privinta operatiunilor
patrimoniale cit si a celor legate de activitatea
curenta se va face in conformitate cu prevederile
reglementarilor interne.

c. Comitetul Executiv de Management se
intruneste si ia decizii cu majoritatea absoluta
a membrilor sai si cu prezenta a minim unuia
dintre conducatorii bancii. In Comitet votul nu
poate fi dat prin delegare.
d. Comitetul Executiv de Management prezinta
la fiecare sedinta a Consiliului de Administraţie
registrul sau de deliberari.
ART. 15 CONDUCEREA OPERATIVA

Art. 15 CONDUCEREA OPERATIVA
Se va elimina
a. Activitatea curenta a Bancii este
incredintata conducerii operative formata din:
- directori ai directiilor
de specialitate din
Centrala
Bancii,
directori si directori
adjuncti ai unitatilor
teritoriale,
sefii
compartimentelor
operative;
b. Conducerea operativă actioneaza în
conformitate cu regulamentele, normele si
instructiunile de lucru ale Bancii, cu atributiile
si limitele fixate de Comitetul Executiv de
Management şi Consiliul de Administratie.
c. Angajarea Bancii in privinta
operatiunilor patrimoniale cit si a celor legate
de activitatea curenta se va face numai cu
doua semnaturi, in conformitate cu
prevederile „Regimului semnaturilor si
competentelor” aprobat de Consiliul de
Administratie.
d
Conducerea
operativă
este
raspunzatoare fata de Banca, fata de terti ca si

fata de administratori pentru indeplinirea
atributiilor lor de serviciu.
Art. 16 AUDITORII FINANCIARI

ART. 17 DESPRE REGISTRE, BILANT SI
REPARTIZAREA PROFITULUI

Banca va avea ca auditori financiari, persoane
fizice sau juridice care indeplinesc criteriile si
conditiile stabilite de legislatia in domeniu si
sunt membri activi ai Camerei Auditorilor
Financiari din Romania.
Atributiile, responsabilitatile si competentele
auditorilor financiari sunt date de legislatia in
vigoare si vor fi prevazute in contractul de
asigurare a serviciilor de audit financiar
incheiat cu banca, prin reprezentantii
autorizati in acest sens.
Banca numeste in calitate de auditor financiar
(in baza avizului prealabil al BNR) societatea
KPMG Audit S.R.L. cu sediul in Bucuresti,
Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, parter,
camera 02, Sector 1.

Atributiile, responsabilitatile si competentele
auditorilor financiari sunt date de legislatia in
vigoare si vor fi prevazute in contractul de
asigurare a serviciilor de audit financiar incheiat
cu banca, prin reprezentantii autorizati in acest
sens.
Banca numeste in calitate de auditor financiar (in
baza avizului prealabil al BNR) societatea KPMG
Audit S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Soseaua
Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, parter, camera 02,
Sector 1.

a) Registrele prevazute de lege vor fi Lit. a) Banca va asigura tinerea registrelor cerute
urmatoarele:
in baza reglementarilor legale aplicabile;
(a) un registru al actionarilor in
care se vor arata numele, prenumele,
denumirea, domiciliul sau sediul
actionarilor cu actiuni nominative,
precum si varsamintele facute in
contul acestora;
(b) un registru al sedintelor si
deliberarilor din Adunarile Generale;
(c)un registru al sedintelor si
deliberarilor
din
Consiliul
de
Administratie;
(d) un registru al sedintelor si

deliberarilor Comitetului Executiv de
Management ;
(e)un registru al deliberarilor si
constatarilor
facute
de
auditorii
financiari
in
exercitarea mandatului lor;
(f) un registru al obligatiunilor
cuprinzând
menţiunile
obligatorii prevăzute de Legea
31/1990 privind Societăţile
Comerciale.
ART. 17 DESPRE REGISTRE, BILANT SI
REPARTIZAREA PROFITULUI

Art. 17 lit. b. Consiliul de Administratie este
obligat sa puna la dispozitia actionarilor
registrul actionarilor si cel al sedintelor si
deliberarilor din Adunarile Generale si sa
elibereze la cerere, pe cheltuielile acestora,
extrase de pe aceste registre.

b. Consiliul de Administratie este obligat sa puna
la dispozitia actionarilor informatii privind
structura actionariatului bancii si informatii
privind deliberarile din Adunarile Generale si sa
elibereze la cerere, pe cheltuielile acestora,
extrase de pe aceste documente.

ART. 17 DESPRE REGISTRE, BILANT SI
REPARTIZAREA PROFITULUI

Art. 17 lit. d. Consiliul de Administratie va
pregati si va prezenta auditorilor financiari in
vederea pregatirii raportului pentru Adunarea
Generala, bilantul exercitiului precedent, cu
contul de profit si pierderi, insotit de raportul
si de documentele justificative. Bilantul si
contul de profit si pierdere se intocmesc in
conditiile prevazute de lege şi de normele
internaţionale
de
contabilitate
(cele
promulgate de comitetul IASB).

d. Consiliul de Administratie va pregati si va
prezenta auditorilor financiari in vederea
pregatirii raportului pentru Adunarea Generala,
bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit
si pierderi, insotit de raportul si de documentele
justificative. Bilantul si contul de profit si pierdere
se intocmesc in conditiile prevazute de lege.

ART. 17 DESPRE REGISTRE, BILANT SI
REPARTIZAREA PROFITULUI

Art. 17 lit. e. Auditorii financiari vor verifica
daca situatiile financiare sunt intocmite
conform
reglementarilor
contabile
in
vigoare si vor intocmi un raport de audit

e. Auditorii financiari vor verifica daca situatiile
financiare
sunt
intocmite
conform
reglementarilor contabile in vigoare si vor
intocmi un raport de audit semnat de persoana

semnat de persoana responsabila,potrivit legii.
Situatiile financiare anuale, impreuna cu
propunerea de repartizare a profitului
rezultat, precum si raportul administratorilor
pentru exercitiul in cauza, sunt supuse
aprobarii
Adunarii
Generale.
Situatiile
financiare anuale, aprobate in mod
corespunzator,
impreuna
cu
raportul
administratorilor si cu raportul de audit, vor fi
publicate conform legislatiei in vigoare. . Prin
hotărârea sa, Adunarea Generală aprobă
implicit şi cuantumul stimulentelor anuale, a
remunerării
membrilor
Consiliului
de
administraţie, Comitetului Executiv de
Management, precum si volumul si destinaţia
fondului de rezervă, a rezervelor speciale,
precum şi a celorlalte fonduri admise de lege
Art. 19 - PERSONALUL

Art. 19 - PERSONALUL

responsabila,potrivit legii. Situatiile financiare
anuale, impreuna cu propunerea de repartizare
a profitului rezultat, precum si raportul
administratorilor pentru exercitiul in cauza, sunt
supuse aprobarii Adunarii Generale. Situatiile
financiare
anuale,
aprobate
in
mod
corespunzator,
impreuna
cu
raportul
administratorilor si cu raportul de audit, vor fi
publicate conform legislatiei in vigoare. . Prin
hotărârea sa, Adunarea Generală aprobă implicit
şi cuantumul stimulentelor anuale, a remunerării
membrilor Consiliului de administraţie, si
directorilor (conducatorilor) bancii, precum si
volumul si destinaţia fondului de rezervă, a
rezervelor speciale, precum şi a celorlalte fonduri
admise de lege

b) Personalul Bancii nu are dreptul de a Lit. b) se elimina
dezvalui nici in timpul activitatii, nici
dupa incetarea acesteia, fapte sau date
care, devenind publice ar dauna
intereselor ori prestigiului bancii sau
vreunui client al acesteia.
c.
Membrii
Consiliului
de
Administratie, precum si ceilalti salariati care
participa la activitatea Bancii, indiferent de
functie, sint obligati sa pastreze secretul
profesional.

c. Membrii Consiliului de Administratie,
conducatorii precum si toti angajatii Bancii,
indiferent de functie, sint obligati sa respecte
reglementarile legale in vigoare, inclusiv cele
referitoare la pastrarea secretului profesional in
domeniul bancar

Art. 19 - PERSONALUL

d. Numele depunatorului si al titularului de Lit. d) se elimina
cont precum si operatiunile inregistrate in
conturile acestora constituie
secret
profesional.

Art. 20 – RASPUNDEREA CIVILA

Pentru eventualele erori in eliberarea de Se va elimina
mijloace banesti sau in inregistrarile din
conturile clientilor, Banca raspunde numai in
limita sumei eronat eliberata sau inregistrata,
daca nu se dovedeste ca aceastea s-au produs
din vina clientilor.
Raspunderea Bancii inceteaza la
expirarea termenului stabilit prin conditiile
generale de lucru ale Bancii. Titularii de cont
au dreptul si obligatia de a aduce la cunostinta
acesteia neinregistrarea sau inregistrarea
eronata a operatiunilor. Pretentiile fata de
Banca sint supuse prescriptiei prevazuta de
dispozitiile legale in vigoare.

Art. 25 -DIVERSE

a. Constituie contraventie si, dupa caz, Se va elimina
infractiune si se pedepseste conform legii:
(a)
nerespectarea
normelor emise de Banca
Nationala a Romaniei in
aplicarea
legii
activitatii
bancare;
(b) efectuarea de
operatiuni fictive si fara acoperire;
b. Fondatorii, administratorii, directorii
si auditorii Bancii care vor tainui situatia de
incetare de plati sau vor incalca autorizatia de
functionare, precum si prevederile legii privind
activitatea bancara, vor decadea din calitatea

lor prin hotarirea Bancii Nationale a Romaniei,
chiar si inainte de deschiderea actiunii
judiciare.
c. Orice litigii ce se vor ivi intre Fondatori si
ceilalti actionari, sau intre angajaţii Bancii si
Banca
in interpretarea
sau executarea
prevederilor prezentului Act Constitutiv si
nerezolvate pe cale amiabila, vor fi solutionate
de Tribunalul in a carui raza de activitate isi are
sediul Banca.

