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VI. Principii de Guvernanta Corporativa  
Declaraţia privind alinierea la principiile de Guvernanţă Corporativă ale BVB pentru sistemul multilateral de 
tranzacţionare – piaţa AeRO. 

COD PREVEDERI CARE TREBUIE RESPECTATE RESPECTĂ 
INTEGRAL 

RESPECTĂ 
PARŢIAL 

EXPLICATII 

SECŢIUNEA A – RESPONSABILITĂŢILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE (CONSILIUL) 

A1. Societatea trebuie să deţină un regulament 
intern al consiliului (regulament de 
guvernanţă) care include termenii de 
referinţă/responsabilităţile consiliului și 
funcţiile cheie de conducere ale societăţii. 
Administrarea conflictului de interese la 
nivelul consiliului trebuie să fie prevăzută în 
acest regulament. Regulamentul va defini o 
politică clară cu privire la delegarea de 
competenţe, care va include o listă formală 
de aspecte rezervate deciziei consiliului și o 
separare clară a responsabilităţilor între 
consiliu și conducerea executivă.  

 Ö 

Deoarece compania s-a listat pe piaţa 
AeRO a BVB în martie 2020, nu a avut 
în cursul anului 2019 reglementarea 
internă a consiliului, așa cum este 
specificat de Regulile CG ale Bursei de 
Valori București. În momentul 
pregătirii acestui raport, emitentul a 
redactat un astfel de regulament 
intern, dar nu a fost încă aprobat, 
deoarece compania așteaptă 
aprobarea AGA a celui de-al treilea 
membru al consiliului pentru a aproba 
noul regulament intern, prin votul 
unanim al întregului consiliu. 

A2. Orice alte angajamente profesionale ale 
membrilor consiliului, inclusiv poziţia de 
membru executiv sau neexecutiv al 
consiliului în alte societăţi (excluzând filiale 
ale societăţii) și instituţii non-profit, vor fi 
aduse la cunoștinţa consiliului înainte de 
numire și pe perioada mandatului.  

Ö  

Emitentul respectă pe deplin această 
prevedere. Toate angajamentele 
profesionale ale membrilor consiliului 
pot fi găsite și în raportul anual al 
companiei. 

A3. Fiecare membru al consiliului trebuie să 
prezinte consiliului informaţii privind orice 
raport/relaţie cu un acţionar care deţine 
direct sau indirect acţiuni reprezentând 
peste 5% din toate drepturile de vot. Această 
obligaţie se referă la orice fel de 
raport/relaţie care poate afecta poziţia 
membrului cu privire la chestiuni decise de  
consiliu. 

Ö  

Membrii consiliului de administraţie 
au transmis consiliului informaţii 
despre independenţa și relaţia lor cu 
oricare dintre acţionari ce deţin peste 
5% din voturi. 

A4. Raportul anual va informa dacă a avut loc o 
evaluare a consiliului sub conducerea 
președintelui. Raportul anual trebuie să 
conţină de asemenea numărul de ședinţe ale 
consiliului. 

Ö  

Evaluarea consiliului sub conducerea 
președintelui consiliului nu a avut loc 
pentru anul 2019. Începând cu 2020, o 
astfel de evaluare se va realiza. 

SECŢIUNEA B – CONTROLUL / AUDITUL INTERN 

B1. Consiliul va adopta o politică prin care să se 
asigure că orice tranzacţie a societăţii cu 
oricare dintre societăţile cu care are relaţii 
strânse (părţi afiliate/legate), a cărei valoare 
este egală cu sau mai mare de 5% din 
activele nete ale societăţii (conform celei mai 

 Ö 

Compania este în proces de adoptare 
a unei astfel de politici care va intra în 
vigoare în 2020. 
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recente raportări financiare) este aprobată 
de consiliu. 

B2. Auditul intern trebuie  efectuat  de către o 
divizie distinctă din punct de vedere al 
structurii organizatorice (departamentul de 
audit intern) din cadrul societăţii sau prin 
contractarea serviciilor furnizate de o 
entitate independentă (firmă de audit). 
Departamentul de audit intern sau firma de 
audit va raporta direct directorului general și, 
după caz, consiliului.  

Ö  

Auditul intern al Norofert este realizat 
prin contractarea serviciilor furnizate 
de o entitate independentă. 

SECŢIUNEA C – RECOMPENSE ECHITABILE ȘI MOTIVARE 

C1. Societatea va publica în raportul anual o 
secţiune care va include veniturile totale ale 
membrilor consiliului și ale directorului 
general și valoarea totală a tuturor 
bonusurilor sau a oricăror  compensaţii  
variabile, inclusiv ipotezele cheie și principiile 
pentru calcularea acestora.  

Ö  

Norofert include în raportul său anual 
informaţii despre remunerarea 
membrilor consiliului și a CEO-ului 
pentru exerciţiul financiar 2019. 
 

SECŢIUNEA D – CONSTRUIND VALOARE PRIN RELAŢIA CU INVESTITORII 

D1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu 
de relaţii cu investitorii făcut cunoscut 
publicului larg prin persoana responsabilă. 
Suplimentar faţă de informaţiile impuse de 
prevederile legale, societatea trebuie să 
includă pe pagina sa de internet o secţiune 
dedicată relaţiilor cu investitorii, în limbile 
română și engleză, care să prezinte toate 
informaţiile relevante de interes pentru 
investitori, inclusiv: 

Ö 

 Norofert respectă toate regulile 
referitoare la funcţia IR, așa cum este 
detaliat mai jos. Compania are o 
secţiune dedicată pentru relaţii cu 
investitorii pe site-ul Norofert, care 
este disponibilă atât în limba engleză 
cât și în română. 

D1.1 Principalele regulamente ale societăţii, în 
particular actul constitutiv și regulamentele 
interne ale organelor statutare; 

Ö 
 Regulamentele cheie ale Norofert pot 

fi găsite pe site-ul emitentului. 

D1.2 CV-urile membrilor organelor statutare; 

Ö 

 CV-urile și biografiile personalului din 
conducerea companiei pot fi găsite pe 
site-ul Norofert, precum și în 
rapoartele anuale. 

D1.3 Rapoarte curente și rapoarte periodice; 
Ö  

Toate rapoartele curente și periodice 
ale Norofert sunt disponibile pe site-ul 
emitentului. 

D1.4 Informaţii cu privire la adunările generale ale 
acţionarilor: ordinea de zi și materialele 
aferente; hotărârile adunărilor generale; 

Ö  
Toate informaţiile legate de AGA 
Norofert sunt disponibile pe site-ul 
emitentului. 

D1.5 Informaţii cu privire la evenimente 
corporative precum plata dividendelor sau 
alte evenimente care au ca rezultat 
obţinerea sau limitări cu privire la drepturile 
unui acţionar, incluzând termenele limită și 
principiile unor astfel de operaţiuni; 

Ö  

Dacă este cazul, aceste informaţii vor 
fi publicate de companie pe site-ul 
Norofert, precum și printr-un raport 
curent trimis către BVB. 
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D1.6 Alte informaţii de natură extraordinară care 
ar trebui făcute publice: anularea, 
modificarea, iniţierea cooperării cu un 
consultant autorizat; sau semnarea, 
reînnoirea sau terminarea unui acord cu un 
market marker. 

Ö  

Dacă este cazul, aceste informaţii vor 
fi publicate de companie pe site-ul 
Norofert, precum și printr-un raport 
curent trimis către BVB. 

D1.7 Societatea trebuie să aibă o funcţie de relaţii 
cu investitorii și să includă în secţiunea 
dedicată acestei funcţii, pe pagina de 
internet a societăţii, numele și datele de 
contact ale unei persoane care are  
capacitatea de a furniza, la cerere, informaţii 
corespunzătoare. 

Ö  

Datele de contact pentru 
departamentul de IR al Norofert pot fi 
găsite pe site-ul companiei, la 
secţiunea „Investitori”. 

D2. Societatea trebuie să adopte o politică de 
dividend ca un set de direcţii/principii  
referitoare la repartizarea profitului net. 
Politica de dividend trebuie publicată pe 
pagina de internet a societăţii. 

Ö  

Politica de dividend a societăţii este 
disponibilă pe site-ul Norofert, la 
secţiunea „Investitori”. 

D3. Societatea trebuie să adopte o politică cu 
privire la prognoze, indicând dacă acestea 
vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă 
concluzii cuantificate ale studiilor care 
vizează determinarea impactului total al unei 
liste de factori referitori la o perioadă 
viitoare (ipoteze). Politica trebuie să prevadă 
frecvenţa, perioada avută în vedere și 
conţinutul prognozei. Dacă sunt publicate, 
prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, 
semestriale sau trimestriale. Politica privind 
prognozele va fi publicată pe pagina de 
internet a societăţii. 

Ö  

Politica Norofert privind prognozele 
este disponibilă pe site-ul companiei, 
la secţiunea „Investitori”. 

D4. Societatea trebuie să stabilească data și locul 
unei adunări generale astfel încât să permită 
participarea unui număr cât mai mare de 
acţionari. 

Ö  

Norofert organizează și va continua să 
organizeze AGA în zile lucrătoare, la 
punctul de lucru al companiei din 
București. 

D5. Rapoartele financiare trebuie să includă 
informaţii atât în limba română cât și în 
engleză, cu privire la principalii factori care 
influenţează schimbări la nivelul vânzărilor, 
profitului operaţional, profitului net sau orice 
alt indicator relevant. 

Ö  

Norofert emite toate informaţiile 
pentru investitori, inclusiv rapoarte 
financiare, în mod bilingv, în engleză și 
în România. 

D6. Societatea trebuie să organizeze cel puţin o 
întâlnire/conferinţă telefonică cu analiști și 
investitori, în fiecare an. Informaţiile 
prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în 
secţiunea relaţii cu investitorii de pe pagina 
de internet a societăţii, la momentul 
respectivei întâlniri/conferinţe telefonice. 

Ö  

Norofert va organiza anual „Ziua 
Investitorului Norofert” - eveniment la 
care vor fi invitaţi toţi stakeholedrii, 
inclusiv investitori, analiști și 
reprezentanţi mass-media. 

  


