
Declaratia "Aplici sau Explici" - Aprilie 2014
Codul De Guu DE vernanta tiva al BVB

Princ ipiu/
Recorrandare

Intrehare DA NU Daca NU, atunci EXPI-lCI

Pl9 Emitentul este administlat in bazr r.rnLri sistoll tlualist?
X

ln conformitate cu prevederile actului constitutiv
5ocietatea este administrata in sistem unitar

P1 R1 Ernitentul a elaborat un Statut/Regu Iarncnt clc Guvernauta
Corporativa care sa descrie principalele aspectc dc guvernanta
coqlorativa?

X Nu s-a optat pentru elaborarea unui cod de
guvernanta corporativa

Statutul/Regulamentul de guvernanta Corporativa este postat pe
website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima
actua,lizare?

X Nefi ind elaborat/adoptat statutulhegularnentul de
guvernanta corporativa acesta nu este postat pe
website-ul societatii

R2 In Statutul /Regulamentul de guvernanta corporativa sunt
definile structurile de guvernanta corporativa, functiile,
competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie
(CA) si ale conducerii executiVe?

X Nu s-a optat pentru elaborarea unui cod de
guvernanta corporativa

R3 Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat
guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele
relevante- lcgate de gu\ ernanta corporati\,a- inregislrale in
cursul anului financiar precedent?

x

Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu
privire la urrnatoarele aspecte referitoare la politica sa de
guvernanta corporativa:

x Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens

a) descriere a structurilor sale de guvenranta corporativa? x Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens

b) actul constitutiv actualizat? X Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens

c) regulamentul intern de functionale/aspecte esentiale ale
acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialilate?

x Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens

d) Declaratia "Aplici sau Explici"? X
e) lista rnembrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt

independenti si/sau neexecutivi, ai rnernbrilor conducerii
executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?

X

f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare rnernbru al CA si
al conducerii executive?

X

Ernitentu I respecta dreoturile detinatorilor de instrumente



financiare erlisc tlc lrcestl. rrsiqulirnclrr-lc acestora un tratanlent
echitabil si supunancl aprobru ii or icc rnodillcare a drepturilor
conferite, in adunarilc sl.rcciulc rrlc lcspcclivilor cletinatori?

P] R4 Emitentul publica intl<t scctiurrc tlctlicuta l wcbsite-ului
propriu detalii privind dcslhsulirrca Aclurralii (lcncrale a

Actionarilor (AGA):
a) convocatorul AGA? X
b) materialele/documentele al'erentc ordinii de zi prccum si

orice alte informatii referitoare Ia subicctcle ordinii de zi?
X

c) formularele de procura speciala? x
R6 Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru

desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a
prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber
opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatere?

x

R8 Emitentul disemineaza intr-o sEctiune dedicata de pe website-ul
propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile
de participare la AGA?

X Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens

Emitentul asigura in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA)
a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a

website-ulu i propriu:

x

a) privind deciziile Iuate in cadrul AGA? X
b) privind rezultatul detaliat al votului? X

Emitentii disemineaza prin intennediul unei sectiuni speciale pe
pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila:
a) rapoarte curente/comunicate? x
b) calendarul financiar, rapoafte anuale, semestriale si

trimestliale ?
X

R9 Exista in cadrul cornpaniei emitentului un depaftament/persoana
specializat(a)/dedicat(a) relatiei cu investitorii?

X

P4, P5 Rl0 CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentl u
monitorizarea desfasurarii activitatii emitentu lui?

X

Rl2 Emitenlul detine un set de reguli referitoare Ia compor.tarnentul
si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte
instrumente financiare ernise de societate ("valorile mobiliare
ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori
si alte persoane fizice implicate?

x Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens

Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta
persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu

X Nu s-a optat pentru o decizie in acest seris
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titlurile cornpanici. utttnci lt itttzrtcl i;r cstc cliscl.ninata prin

intermediul websitc-u llti propt i tt. cotr li tt rr l!gy!]qg&Eff!9?
Structura Consiliului dc Atlrrrirristtalic lr linlitenttllui asigura un

echilibru inLre membrii cxcctttivi si ttc-cxcctttivi (si in mod

deosebit administratorii ne-cxccttlivi indcpcndcnti) astt'el incat

nicio persoana sau grup festl ans cle pct stlittlc sa nLl poata

dornina- in seneral. orocesul dccizional al CA'/

P6 x

P7 Structura Consiliului de Administratie a Bmitcntului asigura un

numar suficient de membrii independenli?

X

P8 Rl5 ln activitatea sa, CA-ul are suportul unor com itete/comisii
consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de

CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?

X Nu s-a optat pentru elaborarea unui cod de

guvernanta corporativa

Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoade de

activitate CA-ului cu privire la tematicile incredir,tate de acesta?

X Nu s-a optat pentru elaborarea unui cod de

guvernanta corporativa

Rl6 Pentru evaluarea independen{ei membrilor sai neexecutivi.

Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare

enuntate in Recomandarea l6?

X Nu s-a optat pentru elaborarea unui cod de

guvernanta corporativa

Rt7 Mernbrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin

training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?
X

P9 Alegerea membrilor CA are Ia baza o procedula transparenta
(criterii obiective privind califi carea persor.rala/profesionala

etc.)'?

x

Pl0 Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei? x
Pt I R2l Consiliul de Administratie analiz-eaza cel putin o data pe an

nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de

remunerare pentru administratori si membrii conducerii
executive?

x

Politica de remunerare este aprobata de AGA? X

R22 Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din
administratori neexecutivi?

X Nu s-a optat pentru elaborarea unui cod de

guvernanta corporativa

R24 Politica de remunerare a companiei este prezentata in

Statutul/Regu larnentrul de Guvernanta Corporativa?

X Nu s-a optat pentru elaborarea unui cod de

guvernanta corporativa

P12" Pt3 R25 Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care

reprezinta subiectul cerintelor de rapoftare:
a) informatii periodice (furnizarea periodica a infbrrnatiei)?

X la cerere se pot punc la dispozitie si intr-o lirnba

straina

b) informatii continue (furnizarea continua a infbrmatiei)? X la cerere se pot pune la dispozitie si intr-o lirnba

straina

Emitentul prcgateste si disernineaza rapodarea financiara si

conforrn IFRS?

x

R26 Ernitentul promoveaza! cel putin o data pe an, intalniri cu X rt /
&tc-.



analisti financiari, brokcri, agcntii rlc rating si alti specialisti de
piata, in scopul prezcntarii clcrrcntclor Iinanciare, relevante
deciziei investitionale?

R27 Exista in cadrul companiei un Corritct dc Audil? X Compania apeleaza la serviciilc unui Auditor
Extern

R28 CA examineaza in mod regulat ellcicnta laportarii financiare,
sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?

X

R29 Comitetul de Audit este format in exclusivitale din
adrninistratori neexecutivi si are un nurnar sullcient de
administratori independenti?

X Nu s-a optat pentru aceasta decizie

R30 Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an,
aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre
actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?

X Nu s-a optat pentru aceasta declzle

R32 Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea,
numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului flnanciar,
precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?

x Nu s-a optat pentru aceasta declzle

Pt4 CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si

solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?
x

Pls R33 Adrrinistratorii informeaza CA asupra conflictelor de
interese pe masura ce acestea apar si se abtin de Ia dezbaterile
si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu
prevederile legale inc idente?

X

P16 R34/
R35

CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii
corectitudinii procedurale (criterii de identificare a
tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de

obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii
tranzactiilor cu parti implicate?

X

P17 R36 CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si

dezvaluirea catle terti a documentelor si informatiei
referitoare la ernitent, acordand o importanta speciala
informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al
valorilor mobiliare emise de acesta?

X Nu s-a optat pentru aceasta decrzle

Pl8 R37/
R38

Emitentul desl'asoara activitati privind Responsabilitatea
Sociala si de Mediu a Companiei?

x
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