SecțiuneaA – Responsabilități
Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Conformare Explicatii
Guvernanta Corporativa al BVB la 31 decembrie DA/ NU
2015
A.1.Toate societățile trebuie să aibă un regulament
intern al Consiliului care include termini de referință /
responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de
DA
conducere ale societății, și care aplică, printer altele,
principiile generale din aceasta Secțiune.
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor deNU
interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului.

A.3. Consiliul de Administrație trebuie să fie format dinDA
cel puțin cinci membri.

A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație
NU
trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un
membru al Consiliului de Administrație sau al
Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent
în cazul societăților din Categoria Standard. Fiecare
membru independent al Consiliului de Administrație
trebuie să depună o declarație la momentul
nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii,
precum și atunci când survine orice schimbare a
statutului său, indicând elementele în baza cărora se
consider că este independent din punctde vedere al
caracterului și judecății sale.
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relative NU
permanente ale unui membru al Consiliului, inclusive
poziții executive și neexecutive în Consiliul unor
societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite
acționarilor și investitorilor potențiali înainte de
nominalizare și în cursul mandatului său.
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte
Consiliului informații privind orice raport cu un acționar
care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând
peste 5% din toate drepturile de vot.

NU
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A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar alDA
Consiliului responsabil de sprijinirea activității
Consiliului.
A.8.Declarația privind guvernanța corporativă va DA
informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub
conducerea Președintelui sau a comitetului de
nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile
cheie și schimbările rezultate în urma acesteia.
Societatea trebuie să aibă o politică / ghid privind
evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și
frecvența procesului de evaluare.

A.9. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie DA
să conțină informații privind numărul de întâlniri ale
Consiliului și comitetelor în cursul u timului an,
participarea
administratorilor
(înpersoană
și
înabsență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu
privire la activitățile acestora.
A.10. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie
să cuprindă informații referitoare la numărul exact de
membri independenți din ConsiliuldeAdministrație.

Da

A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium NU
trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format
din membri neexecutivi, care va conduce procedura
nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face
recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor
comitetului de nominalizare trebuie să fie
independentă.
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Secțiunea B –Sistemul de gestiune a riscului și control intern

Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de
Guvernanta Corporativa al BVB la 31 decembrie
2015
B.1 Consiliul trebuie să înființeze un comitet de

Conformare Explicatii
DA/ NU

audit
în care cel puțin un membru trebuie să fie
administrator ne executive independent. Majoritatea DA
membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi
dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru
funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un
membrual comitetului de audit trebuie să aibă
experiență de audit sau contabilitate dovedită și
corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria
Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din
cel puțin trei membri și majoritatea membrilor
comitetului de audit trebuie să fie independenți.
Președintele comitetului de audit trebuie să fie un
NU
membru neexecutiv independent.
B.2.

B.3. În

cadrul responsabilităților sale,comitetul de audit
trebuie să efectueze o evaluare anuală a Sistemului deDA
control intern.

Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și
cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare
al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern NU
prezentate către comitetul de audit al Consiliului,
promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea
executive soluționează deficiențele sau slăbiciunile
identificate în urma controlului intern și prezentarea de
rapoarte relevante în atenția Consiliului.
B.4.

B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de

interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale
filialelor acesteia cu părțile afiliate.

NU

Doi dintre membri
Directoratului sunt
independentii; Ves face parte
din holdingul industrial
Chimsport si ca atare toti
membrii Consiliului de
Supraveghere al VES fac parte
si din consiliul de supraveghere
al Chimsport SA, ceea ce
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se va evalua si creste
promptitudinea și eficacitatea
cu care conducerea executiva
soluționează deficiențele sau
slăbiciunile identificate în urma
controlului intern și prezentarea
de rapoarte relevante în atenția
Consiliului.
Tranzactiile societatii cu partile
affiliate sunt analizate in cadrul
procesului de intocmire a
dosarului preturilor de transfer

B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența
NU
sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a
riscului.

Nu s-au alocat resurse pe
activitatea acestui comitet. In
etapa de supravietuire a
companiei am considerat mai
importante alte activitati

de audit trebuie să monitorizeze aplicarea NU
standardelor legale și a standardelor de audit intern
general acceptate. Comitetul de audit trebuie să
primească și să evalueze rapoartele echipei de audi
tintern.

Nu s-au alocat resurse pe
activitatea acestui comitet. In
etapa de supravietuire a
companiei am considerat mai
importante alte activitati

B.7.Comitetul

B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau
analize initiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie DA
urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.
B.9. Niciunui acționar nu I se poate acorda tratament
DA
preferential fata de alți acționari in legătură cu tranzacții
și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații
acestora.
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să
DA
se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre
societățile cu care are relații strânse a carei valoare este
egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale
societății (conform ultimului raport financiar) este
aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a
comitetului de audit.
B.11. Auditurile interne trebuie effectuate de către o
NU
divizie separate structural (departamentul de audit
intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei
entități terțe independente.

In aceasta etapa compania nu a
alocat resurse pentru o echipa
de audit intern

B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor
principale ale departamentului de audit intern, acesta
NU
trebuie să raporteze din punct de vedere functional către
Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În
scopuri administrative și în cadrul obligațiilor
conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta
trebuie să raporteze direct directorului general.

In aceasta etapa compania nu a
alocat resurse pentru o echipa
de audit intern

SecțiuneaC - Justarecompensășimotivare

StadiulconformariicuprevederilenouluiCodde
GuvernantaCorporativaalBVBla31decembrie2015

Conformare
DA/ NU

C.1.Societateatrebuiesapublicepepaginasadeinternetpoliticader NU
emuneraresisaincludaîn
raportulanualodeclaratieprivindimplementareapoliticii
deremunerareîncursulperioadeianualecare
faceobiectulanalizei.
Oriceschimbareesentialăintervenitain
politicaderemuneraretrebuiepublicataîntimputilpepaginade
internetasocietatii.

Explicatii
Strategia
de
Resure
umane este in curs de
elaborare

SecțiuneaD -Adăugândvaloareprinrelațiilecuinvestitorii
StadiulconformariicuprevederilenouluiCodde
GuvernantaCorporativaalBVBla31decembrie2015

Conformare
DA / NU

D.1.SocietateatrebuiesăorganizezeunserviciudeRelațiicuInvestitorii–
DA
indicându-sepubliculuilarg
persoana/persoaneleresponsabilesauunitateaorganizatorica.In
afarăde
informatiileimpusede
prevederilelegale,societateatrebuiesaincludapepaginasadeinternetose
cțiunededicatăRelațiilorcuInvestitorii,inlimbileromânășiengleză,cutoat
einformațiilerelevantedeinterespentruinvestitori, inclusiv:
D.1.1.Principalelereglementaricorporative:actulconstitutiv,procedurile
privindadunărilegeneralealeacționarilor;
D.1.2.CVurileprofesionalealemembrilororganelordeconducerealesocietății,altea
ngajamenteprofesionalealemembrilorConsiliului,inclusivpozițiiexecutiv
eșineexecutiveînconsilii deadministrație dinsocietățisaudininstituțiinonprofit;
D.1.3.Rapoartelecurenteșirapoarteleperiodice(trimestriale,semestriale
șianuale)–celpuțincele
prevăzutela
punctulD.8
–
inclusivrapoartelecurentecu
informațiidetaliatereferitoarelaneconformitateacuprezentulCod;
D.1.4.Informațiireferitoarelaadunărilegeneralealeacționarilor:ordinead
ezișimaterialeleinformative;
procedura
dealegereamembrilorConsiliului;argumentelecaresusținpropunerilede
candidațipentrualegereaînConsiliu,împreunăcuCVurileprofesionalealeacestora;întrebărileacționarilorcuprivirela
puncteledepeordineade
zișirăspunsurilesocietății,inclusivhotărârileadoptate;
D.1.5.Informațiiprivindevenimentelecorporative,cumarfiplatadividendel
orșiaaltordistribuiricătre
acționari,saualteevenimentecareconduc
ladobândireasaulimitareadrepturilorunuiacționar,inclusivtermenelelimit
ășiprincipiileaplicateacestoroperațiuni.
Informațiilerespectivevorfipublicateîntr-un
termencaresă
lepermităinvestitorilorsăadoptedeciziideinvestiții;
D.1.6.Numeleșidateledecontactaleuneipersoanecarevaputeasăfurnize
ze,lacerere,informațiirelevante;
D.1.7. Prezentărilesocietății(de ex, prezentărilepentruinvestitori,
prezentărileprivindrezultatele
trimestrialeetc),situațiilefinanciare(trimestriale,semestriale,anuale),rap
oarteledeauditșirapoarteleanuale.

Explicatii

D.2. Societateavaaveao politicăprivinddistribuțiaanualăde
dividendesaualtebeneficiicătre
acționari.Principiilepoliticiianualededistribuțiecătreacționarivafipublicat
ăpepaginadeinterneta societății.

DA

D.3.Societateavaadoptaopoliticăînlegăturăcu previziunile,fie
căacesteasuntfăcutepublicesaunu.
Politicaprivindpreviziunilevafipublicatăpepaginade internetasocietății.

DA

D.4. Regulileadunărilorgeneraleale acționarilornu
trebuiesălimitezeparticipareaacționarilorla
adunărilegeneraleșiexercitareadrepturiloracestora.Modificărileregulilor
vorintraînvigoare,celmai
devreme,începândcuurmătoareaadunareaacționarilor.
D.5.Auditoriiexternivorfiprezențilaadunareageneralăaacționariloratunci
cândrapoartelelorsunt
prezentateîncadrulacestoradunări.

Planurile au in
vedere
distribuirea de
dividend si
formularea unei
astfel de politici

DA

DA

D.6.Consiliulvaprezentaadunăriigeneraleanualeaacționariloroscurtăapr
eciereasuprasistemelor
DA
decontrolinternșidegestiuneariscurilorsemnificative,precumșiopiniiasu
praunorchestiunisupusedecizieiadunăriigenerale.
D.7.Oricespecialist,consultant,expertsauanalistfinanciarpoateparticipa
DA
laadunareaacționarilorîn
bazauneiinvitațiiprealabiledinparteaConsiliului.Jurnaliștiiacreditațipot,d
easemenea,săparticipela
adunareageneralăaacționarilor,cuexcepțiacazuluiîncarePreședinteleC
onsiliuluihotărășteînalt sens.
D.8.
Rapoartelefinanciaretrimestrialeșisemestrialevorincludeinformațiiatâtî
DA
nlimbaromână,câtșiîn
limbaenglezăreferitoarelafactoriicheiecareinfluențeazămodificăriînnive
lulvânzărilor,alprofituluioperațional,profituluinetșialaltorindicatorifinanci
arirelevanți,atâtdelauntrimestrulaaltul,câtșide launanlaaltul.
D.9.Osocietatevaorganizacelpuțindouăședințe/teleconferințecuanaliștii DA
șiinvestitoriiînfiecarean.Informațiileprezentatecuacesteocaziivorfipublic
ateînsecțiunearelațiicuinvestitoriiapaginiide
internetasocietățiiladataședințelor/teleconferințelor.

Incepand cu
2018

D.10.Încazulîncareosocietatesusținediferiteformedeexpresieartisticăși NU
culturală,activități
sportive,activitățieducative
sauștiințificeșiconsiderăcăimpactulacestoraasupracaracteruluiinovator
șicompetitivitățiisocietățiifacpartedinmisiuneașistrategiasadedezvoltare
,vapublicapoliticacu privirelaactivitateasaînacestdomeniu.

Nu a fost cazul

