Codul de Guvernanţă
Corporativă

1. DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Cod stabileşte cadrul unitar de aplicare a principiilor guvernanţei corporative la
entităţile ale căror acţiuni sunt listate pe piaţa reglementată la vedere administrată de SibexSibiu Stock Exchange S.A. Scopul acestor principii este acela de a proteja şi armoniza
interesele tuturor categoriilor de participanţi la activitatea entităţii, respectiv: administratori,
directori, angajaţi, clienţi şi parteneri de afaceri, autorităţi centrale şi locale.
Societăţile listate vor adopta măsurile corespunzătoare privind aplicarea unui sistem de
guvernanţă corporativă care să asigure o administrare corectă, eficientă şi prudentă bazată pe
principiul continuităţii activităţii.

Societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la
vedere administrată de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. vor include în cadrul raportului
anual al administratorilor o declaraţie de guvernanţă corporativă. Această declaraţie1 se
include ca o secţiune distinctă a raportului administratorilor şi va cuprinde o evaluare a
modului în care societatea aplică principiile guvernanţei corporative din cadrul prezentului
Cod, precum şi toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernanţă corporativă
aplicate2.
În cazul în care entitatea se abate de la unul dintre principiile guvernanţei corporative, aceasta
va include în cadrul declaraţiei o explicaţie privind părţile din cod pe care nu le aplică şi
motivele neaplicării.

1

A se vedea Anexa de la Codul de Guvernanţă Corporativă.
A se vedea Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile
societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată care
prevede faptul că societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
trebuie să includă în raportul administratorilor o declaraţie referitoare la guvernanţa corporativă.
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În sensul prezentului Cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) conducere executivă/conducere superioară - persoane care, potrivit actelor
constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale societăţilor, sunt împuternicite să
conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa
de a angaja răspunderea societăţii, respectiv directorii numiţi de consiliul de
administraţie, în cazul administrării în sistem unitar, sau directoratul numit de
consiliul de supraveghere, în cazul administrării în sistem dualist;
b) conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare care poate să apară în procesul
operaţional sau decizional, în care interesul personal, direct ori indirect, al
personalului şi membrilor structurii de conducere contravine interesului acesteia,
astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea în luarea
deciziilor, raţionamentul profesional ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a
îndatoririlor aferente atribuţiilor, sau care ar putea afecta, prin natura lor, integritatea
ori stabilitatea entităţii;
c) consiliu - consiliul de administraţie în cazul administrării în sistemul unitar, consiliul
de supraveghere în cazul administrării în sistemul dualist;
d) control intern - procesul conceput, implementat şi menţinut de către persoanele
însărcinate cu guvernanţa, conducere şi alte categorii de personal cu scopul de a
furniza o asigurare rezonabilă privind îndeplinirea obiectivelor unei entităţi cu privire
la credibilitatea raportării financiare, eficienţa şi eficacitatea operaţiunilor şi
conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile. Termenul de „controale” face
referire la orice aspecte ale uneia sau mai multor componente ale controlului intern;
e) structură de conducere - membrii consiliului şi conducerea executivă/conducerea
superioară.
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2. STRUCTURA DE CONDUCERE

(a) Societăţile listate pe piaţa reglementată la vedere pot fi administrate în sistem unitar
sau în sistem dualist. Indiferent de modul de organizare a conducerii societăţii,
rolurile şi responsabilităţile organelor de guvernare trebuie definite şi delimitate clar
în actul constitutiv al societăţii.
(b) Entităţile elaborează politici interne şi/sau regulamentele interne în care sunt detaliate
atribuţiile, componenţa, raporturile şi funcţionarea organelor de guvernare, precum şi
modul în care acestea se află în legătură unele cu altele.
(c) La nivelul societăţii trebuie să existe prevederi cu privire la gestionarea conflictelor de
interese care pot să apară în procesul operaţional sau decizional. Membrii Consiliului
trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au apărut sau
pot apărea şi să se abţină de la participarea la discuţii şi de la votul pentru adoptarea
unei decizii privind aspectul care dă naştere conflictului de interese respectiv.
(d) Membrii Consilului îşi vor exercita mandatul cu prudenţă, diligenţă şi loialitate, în
interesul societăţii. Aceştia nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele
comerciale ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori.
(e) Consiliul poate crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membri ai
Consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de
recomandări fundamentate pentru Consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea
administratorilor, directorilor, auditorilor şi personalului sau nominalizarea de
candidaţi pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în
mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor. Cel puţin un membru al fiecărui comitet
creat trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Comitetul de audit şi cel de
remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel puţin un membru
al comitetului de audit trebuie să deţină experienţă în aplicarea principiilor contabile
sau în audit financiar.
(f) Consiliul de Administraţie/ Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel
puţin trei membri care sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a
acţionarilor. Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor
se poate prevedea că unul sau mai mulţi membri ai Consiliului trebuie să fie
independenţi. La desemnarea administratorului independent, adunarea generală a
acţionarilor va avea în vedere criteriile stabilite prin prevederile legale în vigoare.
(g) Consiliul se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni. Preşedintele convoacă Consiliul,
stabileşte ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului
cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi şi prezidează întrunirea. Consiliul este, de
asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a
directorului general/ directoratului. Raportul anual al administratorilor va cuprinde
informaţii privind numărul de întâlniri ale Consiliului în cursul ultimului an şi
principalele aspecte dezbătute în cadrul acestora.
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(h) Consiliul se va asigura că la nivelul procedurilor/ politicilor/ reglementărilor interne
ale societăţii sunt incluse prevederi privind desemnarea noilor membri ai Consiliului,
precum şi prevederi referitoare la evaluarea Consiliului cuprinzând descrierea
procesului de evaluare, criteriile şi frecvenţa evaluării.
(i) Consiliul analizează şi stabileşte politica de remunerare a societăţii astfel încât aceasta
să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor şi intereselor pe termen lung şi să
cuprindă măsuri pentru prevenirea apariţiei conflictelor de interese. Consiliul se
asigură că toate angajamentele referitoare la remunerare sunt structurate corect şi
responsabil şi că politicile de remunerare permit şi promovează o administrare
eficientă a riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depăşească nivelul
toleranţei la risc al societăţii.
Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acţionarilor
înţelegerea principiilor şi a argumentelor care stau la baza remuneraţiei membrilor
Consiliului şi conducerii executive/conducerii superioare. Nivelul remuneraţiei se
stabileşte în strânsă concordanţă cu responsabilităţile şi angajamentele aferente
atribuţiilor.
Societatea trebuie să includă în raportul anual al administratorilor modalitatea de
implementare a politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul
analizei.
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3. SISTEMUL DE CONTROL INTERN ŞI DE MANAGEMENT AL RISCURILOR

(a) Societăţile listate pe piaţa reglementată la vedere trebuie să stabilească un cadru
eficient de gestiune a riscului şi control intern.
(b) Consiliul analizează adecvarea, eficienţa şi actualizarea sistemului de management al
riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deţinute de către societate, precum
şi modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este expusă.
(c) Consiliul se asigură că sistemul de control intern prevede un nivel corespunzător al
politicilor, procedurilor şi proceselor pentru limitarea riscurilor şi îndeplinirea
obiectivelor societăţii.
În cadrul acestui proces, o responsabilitate cheie a Consiliului este aceea de a stabili
suficiente mecanisme de control pentru a proteja societatea de riscurile de raportare
financiară, asigurând că toate rapoartele financiare prezintă o imagine corectă a
situaţiei financiare a societăţii.
Sistemul de control intern al societăţii asigură verificarea adecvării proceselor de
identificare, evaluare, monitorizare, gestionare şi raportare a riscurilor, a fiabilităţii
informaţiilor financiare şi nefinanciare raportate intern şi extern, şi a conformităţii
acestora cu legislaţia specifică aplicabilă, precum şi cu deciziile interne ale entităţii.
(d) Consiliul de Administraţie/ Consiliul de Supraveghere trebuie să înfiinţeze un comitet
de audit independent în vederea monitorizării procesului de raportare financiară şi a
eficacităţii sistemelor de control intern, de audit intern şi de management al riscurilor
din cadrul societăţii.
Comitetul de audit monitorizează auditarea situaţiilor financiare anuale
individuale/consolidate şi verifică şi monitorizează independenţa auditorului
financiar, în special în legătură cu prestarea de servicii suplimentare către entitate.
Comitetul de audit trebuie să primească şi să evalueze rapoartele echipei de audit
intern şi este responsabil pentru gestionarea relaţiei cu auditorul extern.
Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu
tranzacţiile societăţii şi ale filialelor acesteia cu părţile afiliate.
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4. RELAŢIA CU INVESTITORII

Societăţile trebuie să asigure un cadru transparent de comunicare prin furnizarea de
informaţii complete, relevante, clare şi în timp util cu privire la situaţia economică, financiară
şi juridică a acestora.
Societăţile vor asigura un tratament egal pentru toţi deţinătorii de valori mobiliare, de acelaşi
tip şi clasă, şi vor pune la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare, pentru ca aceştia
să-şi poată exercita drepturile.
Cele mai importante informaţii trebuie să fie comunicate în limbile română şi engleză pentru
a permite investitorilor să aibă acces la aceleaşi informaţii în acelaşi timp.
Pe pagina web a fiecărei societăţi va exista o secţiune special dedicată investitorilor unde
societatea va pune la dispoziţia acestora toate informaţiile importante privind compania.
Printre informaţiile pe care societatea trebuie să le facă publice se numără:
 Actul contitutiv;
 Prezentarea societăţii, situaţiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale) şi rapoartele de
audit;
 Rapoartele curente şi periodice;
 Informaţii referitoare la adunările generale ale acţionarilor;
 Informaţii privind evenimentele corporative.
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Anexa
Model de Declaraţie privind aplicarea
principiilor de guvernanţă corporativă

Nr.
crt.

Reguli de aplicare a principiilor guvernanţei
corporative

Conformitate
DA

STRUCTURA DE CONDUCERE
1.

Rolurile şi responsabilităţile organelor de
guvernare trebuie definite şi delimitate clar în
actul constitutiv al societăţii.

2.

Entităţile elaborează politici interne şi/sau
regulamentele interne în care sunt detaliate
atribuţiile,
componenţa,
raporturile
şi
funcţionarea organelor de guvernare, precum şi
modul în care acestea se află în legătură unele cu
altele.

3.

La nivelul societăţii trebuie să existe prevederi
cu privire la gestionarea conflictelor de interese
care pot să apară în procesul operaţional sau
decizional.

4.

Consiliul de Administraţie/ Consiliul de
Supraveghere trebuie să fie format din cel puţin
trei membri care sunt desemnaţi de către
adunarea generală ordinară a acţionarilor. Prin
actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării
generale a acţionarilor se poate prevedea că unul
sau mai mulţi membri ai Consiliului trebuie să
fie independenţi.

5.

Consiliul se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni.
Raportul anual al administratorilor va cuprinde
informaţii privind numărul de întâlniri ale
Consiliului în cursul ultimului an şi principalele
aspecte dezbătute în cadrul acestora.

6.

Consiliul se va asigura că la nivelul
procedurilor/ politicilor/ reglementărilor interne
ale societăţii sunt incluse prevederi privind
desemnarea noilor membri ai Consiliului,
precum şi prevederi referitoare la evaluarea
Consiliului cuprinzând descrierea procesului de
evaluare, criteriile şi frecvenţa evaluării.

7.

Consiliul analizează şi stabileşte politica de
CODUL DE GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ
8

NU

Dacă NU – Explicaţii

remunerare a societăţii astfel încât aceasta să
corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor şi
intereselor pe termen lung şi să cuprindă măsuri
pentru prevenirea apariţiei conflictelor de
interese.
Societatea trebuie să includă în raportul anual al
administratorilor modalitatea de implementare a
politicii de remunerare în cursul perioadei
anuale care face obiectul analizei.
SISTEMUL DE CONTROL INTERN ŞI DE MANAGEMENT AL RISCURILOR
8.

Societăţile listate pe piaţa reglementată la vedere
trebuie să stabilească un cadru eficient de
gestiune a riscului şi control intern.

9.

Consiliul analizează adecvarea, eficienţa
actualizarea sistemului de management
riscului în vederea gestionării eficiente
activelor deţinute de către societate, precum
modul de administrare a riscurilor aferente
care aceasta este expusă.

10.

Consiliul se asigură că sistemul de control intern
prevede un nivel corespunzător al politicilor,
procedurilor şi proceselor pentru limitarea
riscurilor şi îndeplinirea obiectivelor societăţii.

11.

Consiliul de Administraţie/ Consiliul de
Supraveghere trebuie să înfiinţeze un comitet de
audit independent în vederea monitorizării
procesului de raportare financiară şi a eficacităţii
sistemelor de control intern, de audit intern şi de
management al riscurilor din cadrul societăţii.

şi
al
a
şi
la

RELAŢIA CU INVESTITORII
12.

Societăţile trebuie să asigure un cadru
transparent de comunicare prin furnizarea de
informaţii complete, relevante, clare şi în timp
util cu privire la situaţia economică, financiară şi
juridică a acestora.

13.

Cele mai importante informaţii trebuie să fie
comunicate în limbile română şi engleză pentru
a permite investitorilor să aibă acces la aceleaşi
informaţii în acelaşi timp.

14.

Pe pagina web a fiecărei societăţi va exista o
secţiune special dedicată investitorilor unde
societatea va pune la dispoziţia acestora toate
informaţiile importante privind compania.
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