SecțiuneaD -Adăugând valoare prin relațiile cu investitorii
Stadiul conformarii cu prevederile noului Cod de Guvernanta
Corporativa al BVB la 31 decembrie 2015

Conformare
DA / NU

Explicatii

D.1.Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu
DA
Investitorii–indicându-se publicului larg
persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorica. In
afară de informatiile impuse de prevederile legale ,societatea trebuie
sa includa pe pagina sa de internet o secțiune dedicate Relațiilor cu
Investitorii, in limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante
de interes pentru investitori, inclusiv:
D.1.1.Principalele
reglementari
corporative:
actulconstitutiv,
procedurile privind adunările generale ale acționarilor;
D.1.2.CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale
societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului,
inclusive poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din
societăți sau din instituții non-profit;
D.1.3.Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale,
semestriale și anuale)–cel puțin cele
Prevăzute la punctul D.8 – inclusive rapoartele curente cu informații
detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;
D.1.4.Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor:
ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a
membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați
pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale
acestora; întrebările acționarilor cu privier la punctele de pe ordinea de
zi și răspunsurile societății, inclusive hotărârile adoptate;
D.1.5.Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata
dividendelor și a altor distribuiri către
acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea
drepturilo runui acționar, inclusive termenele limită și principiile
applicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate întrun termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de
investiții;
D.1.6.Numele și datele de contact ale unei personae care va putea să
furnizeze, la cerere, informații relevante;
D.1.7. Prezentările societății (de ex, prezentările pentru investitori,
prezentările privind rezultatele
Trimestriale etc), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale),
rapoartele de audit și rapoartele anuale.

D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția annual de
dividend sau alte beneficii către
acționari. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari va fi
publicată pe pagina de internet a societății.
D.3.Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că
acestea sunt făcute publice sau nu.
Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a
societății.
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să
limiteze participarea acționarilor la
Adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările
regulilor vor intra în vigoare, cel mai
devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.
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DA

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

D.5.Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea general a acționarilor
atunci când rapoartele lor sunt
Prezentate în cadrul acestor adunări.

DA

D.6.Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o
scurtă apreciere asupra sistemelor
De control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și
opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.

DA

D.7.Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate
DA
participa la adunarea acționarilor în
Baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați
pot, de asemenea, să participle la adunarea general a acționarilor, cu
excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include
informații atât în limba română, cât și în
Limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări DA
în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor
indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la
un an la altul.
D.9.O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu
analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste
ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de
Internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.

DA

D.10.În cazul în care o scietate susține diferite forme de expresie NU
artistică și culturală, activități
sportive, activități educative sau științifice și consider că impactul
acestora asupra caracterului innovator și competitivității societății fac
parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare,va publica politica cu
privier la activitatea sa în acest domeniu.

Incepand cu 2019

Nu a fost cazul

