VRANCART S.A. ADJUD

srADruL coNFoRMAnrr cu pREVEDERTLE coDULUr DE GUVERTnTIA coRpoRArvA
A BURSEI DE VALORI BUCURESTI LA 31 decembrie 2015
Nr.

crt.

Prevederile din Noul Cod de Guvernan[i Corporativd a Bursei de Valori
Bucuresti

Sec!iunea A - Responsabilitdli
A.1 Toate societSlile trebuie si aibi un Regulament lntern al Consiliului care
include termenii de referin!5/ responsabilitSfile Consiliului gi func]iile
cheie de conducere ale societSlii, gicare aplicS, printre altele, Principiile
Generale din aceastl sectiune.

Stadiul de
conformare
DA/NU

NU

Societatea noastri are in vedere elaborarea unui
Regulment lntern al Consiliului de Administratie in
care sI fie incluse reguli clare si precise referitoare

la

responsabilitd!ile consiliului ca organ de
conducere colectiv, a comitetelor consiliului cat si
responsabilitSlilor individuale ale membrilor

A.2

Prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in
Regulamentul Consiliului

NU

A.3

Consiliul de Administralie trebuie si fie format din cel pulin cinci
membri.
Majoritatea membrilor Consiliului de Administralie trebuie si nu aibd
funclie executivS. Cel pulin un membru al Consiliului de Administralie
trebuie si fie independent in cazul societSlilor din Categoria Standard.
Fiecare membru independent al Consiliului de Administratie trebuie sI
depuni o declaralie la momentul nominalizirii sale in vederea alegerii
sau realegerii, precum 5i atunci cind survine orice schimbare a statutului
siu, indic6nd elementele in baza cirora se consideri ci este
independent din punct de vedere al caracterului gijudecilii sale.

DA

A.4

EXPLICATI!

DA

consiliului, regulament care va face parte integranta
din Codul de Guvernan!5 a societatii.
Termen de realizare - sfSrsitul anului 2016
ln Codul de Guvernan!5 a societatii sunt inserate
criterii privind conflictul de interese, insa detalierea
acestor reguli, modul concret de aplicare a acestora,
se va regasi in Regulment lntern al Consiliului de
Administratie ce va fi adoptat pand la sf6rgitul
anului 2015.

Nr.
crt.

Prevederile din Noul Cod de Guvernanld Corporativi a Bursei de Valori
Bucuresti

Sec!iunea A - Responsabilitili
A.5 Alte angajamente gi obligalii profesionale relativ permanente ale unui
membru al Consiliului, inclusiv pozi!ii executive gi neexecutive in

Stadiu! de
conformare
DA/NU

NU

Consiliul unor societSli gi institu!ii non-profit, trebuie dezviluite
aclionarilor gi investitorilor poten[iali inainte de nominalizare 5i in cursul
mandatului sIu.

EXPLICATII

La nivel de societate se respecti aceste obligalii
profesionale ce trebuie declarate de membrii
Consiliului de Administrafie, insa nu existi o
reglementare expresi in acest sens. Aceste
prevederi, detaliate, se vor regasi in Regulmentul
lntern al Consiliului de Administratie ce va fi
adoptat.

A.6

Orice membru al Consiliului trebuie si prezinte Consiliului informalii
privind orice raport cu un aclionar care deline direct sau indirect acliuni
reprezentdnd peste 5% din toate drepturile de vot.

NU

Aceste informa!ii sunt prezentate de membrii
Consiliului, in cadrul gedinlelor Consiliului de
Asministrafie, insa nu existd o reglementare expresi
in acest sens. Aceste prevederi, detaliate, se vor

in

Regulmentul lntern
Administratie ce va fi adoptat.
regasi

4.7
A.8

Societatea trebuie si desemneze un Secretar al Consiliului responsabil
de sprijinirea aetivitdtii Coinsiliului.
Declaralia privind guvernanla corporativi va informa daci a avut loc o
evaluare a Consiliului sub conducerea Pregedintelui sau a comitetului de
nominalizare gi, in caz afirmativ, va rezuma misurile cheie gi schimbdrile
rezultate in urma acesteia. Societatea trebuie sd aibi o politicl lghid
privind evaluarea Consiliului cuprinz6nd scopul, criteriile gi frecvenla
procesului de evaluare.

al

Consiliului de

DA
NU

Consiliul de Administratie prezinti anual raportul de
activitate pentru anul precedent in cadrul
Adunirilor Generale Ordinare a Actionarilor,

activitatea Consiliului analizdndu-se

de

citre

Adunarea GeneralS a Aclionarilor.

sa includa prevederi
specifice suplimentare, privind evaluarea Consiliului
care sI cuprindi scopul, criteriile gi frecvenla
procesului de evaluare, in noul Regulament lntern al
Consiliului de Administratie ce va fi adoptat panl la
sf6rSitul anului 20t6.
Societatea intentioneaza

Nr.
crt.

Prevederile din Noul Cod de Guvernanli Corporativi a Bursei de Valori
Bucuresti

Sectiunea A - Responsabilitdti
A.9 Declaralia privind guvernanla corporativS trebuie

A.10

A.11

si conlini

Stadiul de
conformare
DA/NU

EXPLICATII

informalii

privind numdrul de int6lniri ale Consiliului gi comitetelor in cursul
ultimului an, participarea administratorilor (in persoanS gi in absen!5) 5i
un raport al Consiliului Si comitetelor cu privire la activititile acestora.
Declaralia privind guvernanla corporativi trebuie si conlini informalii
referitoare la numirul exact de membri independen!i din Consiliul de
Administratie.
Consiliul societililor din Categoria Premium trebuie si infiinleze un
comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va
conduce procedura nominalizirilor de noi membri in Consiliu gi va face

recomandiri Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului

DA

DA

N/A

fi aplicati de

societdlile din Categoria Premium.
ln cadrul Vrancart sarcininile ce ar reveni unui
comitet de nominalizare sunt asumate de intreg
Consiliul de Administratie.

de

nominalizare trebuie s5 fie independentS.

Secliunea B - Sistemul de gestiune a riscului gi Controlul lntern
B.1
Consiliul trebuie si infiinleze un Comitet de Audit in care cel pulin un
membru trebuie si fie administrator neexecutiv independent.
Majoritatea membrilor, incluz6nd pregedintele, trebuie si fi dovedit ca
au calificare adecvatb relevantd pentru func!iile 5i responsabilitS!ile
Comitetului. Cel putin un membru al Comitetului de Audit trebuie si aibi
experien!5 de audit sau contabilitate dovediti 5i corespunzdtoare.
8.2
Pregedintele Comitetului de Audit trebuie sI fioe un membru neexecutiv
independent.
8.3
ln cadrul responsabilititilor sale, Comitetul de Audit trebuie si efectueze
o evaluare anualS a sistemului de Control lntern.
8.4 Evaluarea trebuie si aibi in vedere eficacitatea gi cuprinderea funcliei de
audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului 9i de
control intern prezentate cltre comitetul de audit al Consiliului,
promptitudinea gi eficacitatea cu care conducerea executivi
solulioneazi deficienlele sau slSbiciunile identificate in urma controlului
intern si prezentarea de rapoarte relevante in atentia Consiliului.

Aceasti prevedere se recomanda a

DA

DA
DA
DA
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Prevederile din Noul Cod de Guvernanli Corporativi a Bursei de Valori
Bucuresti

Secliunea B - Sistemul de gestiune a riscului gi Controlul lntern
B.5
Comitetul de Audit trebuie si evalueze conflictele de interese in legituri
cu tranzac!iile societi!ii 5i ale filialelor acesteia cu pirtile afiliate.
B.6
Comitetul de Audit trebuie si evalueze eficienta sistemului de control
intern gi a sistemului de gestiune a riscului.
8.7
Comitetul de Audit trebuie s5 monitorizeze aplicarea standardelor legale
5i a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de Audit
trebuie si primeasci 5i si evalueze rapoartele echipei de audit intern.
8.8
Ori de c6te ori Codul menlioneazi rapoarte sau analize initiate de
Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportdri periodice(cel
putin anual) sau ad-hoc care trebuie inaintate ulterior Consiliului.
B.9
Niciunui aclionar nu ise poate acorda tratament preferenlial fatd de alli
ac!ionari in legiturl cu tranzac!ii si acorduri incheiate de societate cu
aclionarii gi afilialii acestora.
B.10 Consiliultrebuie si adopte o politici prin care si se asigure ci orice
tranzaclie a societSlii cu oricare dintre societSlile cu care are relalii
str6nse a careivaloare este egalS cu sau mai mare de5% din activele
nete ale societ;tii (conform ultimului raport financiar) este aprobati de
Consiliu in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al
Consiliului.
8.11 Auditurile interne trebuie efectuate de cdtre o divizie separati structural
(departamentul de audit intern) din cadrul societSlii sau prin angajarea
unei entitSli terle independente.
a,
B.L2 ln scopul asigurdrii indeplinirii funcliilor principale ale departamentului
de audit intern, acesta trebuie sd raporteze din punct de vedere
funclional citre Consiliu prin intermediul comitetului de audit. in scopuri
administrative gi in cadrul obligaliilor conducerii de a monitoriza gi
reduce riscurile, acesta trebuie s5 raporteze direct directorului general.

Stadiul de
conformare
DA/NU

DA
DA
DA

DA

DA

DA

DA

DA

EXPLTCATIT
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Prevederile din Noul Cod de Guvernanli Corporativd a Bursei de Valori
Bucuresti

Secliunea
c.1

C

-

Stadiul de
conformare
DA/NU

EXPLTCATil

Justa recompensd gi motivare

si

publice pe pagina sa de internet politica de
remunerare gi sd includi in raportul anual o declaralie privind
implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale care
face obiectul analizei. Politica de remunerare trebuie formulatd astfel
inc6t sd permiti ac!ionarilor inlelegerea principiilor gi a argumentelor
care stau la baza remuneraliei membrilor Consiliului gi a Directorului
General. Orice schimbare esenlialS intervenit5 in politica de remunerare
trebuie publicatd in timp util pe pagina de internet a societ;tii.
Societatea trebuie

NU

Societatea nu are publicati pe website-ul propriu o
politici de remunare a Consiliului de Administralie

gi a Directorului

General. in cadrul Adunirilor
Generale a Actionarilor sunt supuse spre aprobare
limitele generale ale tuturor remuneratiilor

ale membrilor Consiliului de
Administraf ie gi a Directorului General, pentru
suplimentare

exercitiul in curs, limite care nu au fost niciodati
depigite.
ln cadrul noului Regulament lntern al Consiliului de
Administratie se va reglementa si politica de
remunerare.

Prevederile din Noul cod de Guvernanli corporativd a Bursei de valori
Bucuresti
D - Adiug6nd valoare prin relatiile cu investitorii
Societatea trebuie si organizeze un serviciu de Relatii cu lnvestitorii indic6ndu-se publicului larg persoana / persoanele responsabile sau
unitatea organizatorici. in afari de informafiile impuse de prevederile
legale, societatea trebuie sr includS pe pagina sa de internet o sec!iune
dedicatd Relatiilor cu lnvestitorii, in limbile rom6ni gi englezi, cu toate
informaliile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:
D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv,
procedu rile privind adunirile generale ale aclionarilor;
D.1,.2. cV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale
societ5tii, alte angajamente profesionale ale membrilor consiliului,
inclusiv pozifii executive gi neexecutive in consilii de administratie din
societdli sau din institutii non-profit;
D.1.3. Rapoartele curente gi rapoartele periodice (trimestriale,
semestriale gi anuale);
D.1.4. lnformalii referitoare la adundrile generale ale aclionarilor;
D.1.5 lnformalii privind evenimentele corporative;
D.1.6.Numele gi datele de contact ale unei persoane care va putea se
furnizeze, la cerere, informalii
relevante;
D.1..7. Prezentirile societS!ii (de ex., prezentirile pentru investitori,
prezentirile privind rezultatele trimestriale etc.), situaliile financiare
(trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit gi rapoartele
anuale.
societatea va avea o politici privind distribujia anuali de dividende sau
alte beneficii cdtre acfionari.
Principiile politicii anuale de distribulie citre aclionari vor fi publicate pe
pagina de internet a societitii.

Societatea nu are o politici distincti privind
distribuirea de dividende, aceastl atribufie intr6nd
in competenfa Adunirii Generala a Actionarilor,
care urmireste pastrarea unui echilibru intre

distribuirea

de dividende gi nevoile

reteh nologizare ale societ;Iii.

de

Nr.
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Prevederile din Nou! Cod de Guvernanld Corporativi a Bursei de Valori
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Secliunea D - Addugdnd valoare prin relaliile cu investitorii
D.3
Societatea va adopta o politici in legituri cu previziunile, fie ci acestea
sunt ficute publice sau nu.
Politica privind previziunile va fi publicati pe pagina de internet a
societelii.

D.4

D.5

D.6

D.7

D.8

Regulile adunErilor generale ale aclionarilor nu trebuie si limiteze
participarea aclionarilor la adunirile generale gi exercitarea drepturilor
acestora. Modificirile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme,
tncep6nd cu urmitoarea adunare a ac[ionarilor.
Auditorii externi vor fi prezenli la adunarea generalS a aclionarilor atunci
c6nd rapoartele lor sunt prezentate in cadrul acestor aduniri.

consiliul va prezenta adunirii generale anuale a aclionarilor o scurt5
apreciere asupi'a sistemelor de control intern gi de gestiune a riscurilor
semnificative, precum 5i opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei
adunirii generale.
Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la
adunarea acfionarilor in baza unei invita]ii prealabile din partea
Consiliului. Jurnaligtii acreditali pot, de asemenea, si participe la
adunarea genera15 a aclionarilor, cu exceplia cazului in care Pregedintele
Consiliului hotdrigte in alt sens.
Rapoartele financiare trimestriale gi semestriale vor include informa!ii
atdt in limba rom5n5, c6t gi in limba englezl referitoare la factorii cheie
care influenleazi modificiri in nivelul vAnzirilor, al profitului
operational, profitului net gi al altor indicatori financiari relevan!i, at6t
de la un trimestru la altul, c6t gi de la un an la altul.

Stadiul de
conformare
DA/NU
NU

EXPLTCATil

Societatea nu are o politici distincti privind
previziunile, insd acestea sunt facute cunoscute
actionarilor si investitorilor prin intermediul
Bugetului de Venituri gi Cheltuieli 5i planului de
lnvestilii, care sunt supuse aprobirii Adunbrii
Generale ale Actionarilor in fiecare an, acestea fiind
publicate pe website-ul societSlii.

DA

NU

DA

DA

DA

Societatea a facut demersurile necesare in vederea
participarii auditorilor externi la sedintele Adunirilor
Generale ale Actionarilor, in care sunt prezentate
rapoartele de audit.
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Secliunea D - AddugAnd valoare prin rela[iile cu investitorii
D.9
O societate va organiza cel pulin doul gedinle/teleconferinle cu analigtii
5i investitorii in fiecare an. lnformaliile prezentate cu aceste ocazii vor fi
publicate in secliunea relalii cu investitorii a paginii de internet a
societ;tii la data 5edinlelor/teleconferinlelor.
D.10 in cazul in care o societate sus!ine diferite forme de expresie artistici gi

EXPUCATil

DA

DA

culturalS, activitS!i sportive, activitlti educative sau gtiintifice gi
consideri ci impactul acestora asupra caracterului inovator gi
competitivitS[ii societilii fac parte din misiunea gi strategia sa de
dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest
domeniu.
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