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Evenimente importante de raportat:
Societatea VRANCART S.A. cu sediul in municipiul Adjud, str. Ec. Teodoroiu

17, judelul Vrancea, inregistratd la Oficiul Registrului Comerlului Vrancea sub
numdrul J39123911991, avdnd C.U.I. nr. RO 1454846, a aderat la Codul de Guvernanli
Corporativa(C.G.C.) al Bursei de Valori Bucuresti incep6nd cu exercitiul financiar
2010, conformitatea sau neconformitatea cu C.G.C. fiind prezentatd prin intermediul
declaratiei ,,Aplici sau Explici", in cadrul rapoartelor anuale.

nr.

Societatea VRANCART s-a preocupat permanent de dezvoltarea gi
imbunitSlirea principiilor de guvernanld corporativS, de cre$terea gradului de
atractivitate a societSlii pentru aclionari qi investitori si de creqterea gradtului de
competitivitate pe piata produselor din h6rtie gi carton ondulat, ftrd a omite grija fald de
comunitate qi mediul inconjurStor.
Stadiul actual de conformare cu Noul Cod de Guvernan{d Corporativd al Burser
de Valori Bucureqti (emis in septembrie 2015) este prezentat in anexa 1 la prezentul
raport. Progresele ulterioare inregistrate de societate in privinta
C.G.C. vor fi raportate cdtre piala de capital.

1

Anexa

I

VRANCART SA AD.IUD
STADIUL CONFORMARII CU PREVEDERILE CODULUI DE GUVERNANTA CORPORATIVA
A BURSEI DE VALORI BUCURESTI LA 31 decembrie 2015
Nr.
crt.

Prevederile din Noul Cod de Guvernanfi Corporativil a Bursei de Valori Bucuresti

Stadiul de conformare

DA/NU/N/A

Sectiunea A - Responsabilitflti
A.1 Toate societdlile trebuie sd aibd un Regulament Intern al Consiliului care include termenii de referinfd/

NU

responsabilit[fle Consiliului gi funcliile cheie de conducere ale societdlii, gi care aplicd, printre altele, Principiile
Generale din aceastd sectiune.

4.2

Prevederile pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in Regulamentul Consiliului

NU

4.3

Consiliul de Administratie trebuie sd fie format din cel pulin cinci membri.

DA

4.4

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrafie trebuie sd nu aibd funclie executivd. Cel pulin un membru al

Consiliului de Administrafie trebuie sa fie independent in cazul societajilor din Categoria Standard. Fiecare membru

DA

independent al Consiliului de Administralie trebuie sd depun[ o declara]ie la momentul nominalizarii sale in vederea

alegerii sau realegerii, precum qi atunci cdnd survine orice schimbare a statutului sdu, indicAnd elementele in baza
cdrora se considerd cd este independent din punct de vedere al caracterului gijudecalii sale.

A.5

Alte angajamente qi obligafii profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv pozilri
executive gi neexecutive in Consiliul unor societ5li qi institulii non-proht, trebuie dezvdluite acfionarilor Ei

NU

investitorilor potenfiali inainte de nominalizare gi in cursul mandatului sdu.

A.6

Orice membru al Consiliului trebuie sd prezinte Consiliului informalii privind orice raport cu un aclionar care define

direct sau indirect acjiuni reprezentdnd peste

5o/o din

toate drepturile de vot.

NU

Prevederile din Noul Cod de Guvernan(fl Corporativi a Bursei de Valori Bucuresti

Nr.
crt.

Stadiul de conformare

DA/NU/N/A

Scctiunea A

- Resnonsabilititi

4.7

Societatea trebuie sd desemneze un Secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activitdtii Coinsiliului.

A.tt

Declaralia privind guvernanla corporatrvd va informa dacd a avut loc

o evaluare a Consiliului sub

conducerea

PreEedintelui sau a comitetului de nominahzare gi, in caz afirmativ, yarezrlma mdsurile cheie qi schimbdrile reztltate

in urma

acesteia. Societatea trebuie sd aib[

DA
NU

o politica / ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzAnd scopul,

criteriile gi frecvenla procesului de evaluare.
A.9

Declaralia privind guvernanla corporativl trebuie sd conlind inforrnalii privind numdrul de intdlniri ale Consiliului gi

comitetelor in cursul ultimului an, participarea administratorilor (in persoana gi in absenld) gi un raport al Consiliului

DA

gi comitetelor cu privire la activitdlile acestora.

A.10

Declaralia privind guvernanla corporativd trebuie sd conlind informalii referitoare la numirul exact de membri

DA

independenli din Consiliul de Administra{ie.
A.11

Consiliul societdlilor din Categoria Premium trebuie sd infiinleze un comitet de nominalizarc format din membri
neexecutivi, care va conduce procedura nominalizdrilor de noi membri

in

Consiliu gi va face recomanddri

Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie sd fie independentd.

N/A

Prevederile din Noul Cod de Guvernan(I Corporativi a Bursei de Valori Bucuresti

Nr.
crt.

DA/NU/N/A
Sistemul de sestiune a riscului si Controlul Intern
Consiliul trebuie s5 infiinleze un Comitet de Audit in care cel pulin un membru trebuie sd

Sectiunea B

B.l

Stadiul de conformare

-

neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzdnd pregedintele, trebuie sd
adecvatd relevantd pentru

fi

fie administrator

DA

dovedit ca au calificare

funcliile qi responsabilitdfle Comitetului. Cel pufin un membru al Comitetului de Audit

trebuie s[ aibd experien]d de audit sau contabilitate doveditd gi corespunzdtoare.

8.2

Pregedintele Comitetului de Audit trebuie sd fioe un membru neexecutiv independent.

DA

8.3

In cadrul responsabilitalilor sale, Comitetul de Audit trebuie sd efectueze o evaluare anuald a sistemului de Control

DA

lntern.

8.4

s[ aibd in vedere eficacitatea gi cuprinderea funcliei de audit intem, gradul de adecvare al
de gestiune a riscului qi de control intern prezentate cdtre comitetul de audit al Consiliului,

Evaluarea trebuie

rapoartelor

DA

promptitudinea gi eficacitatea cu care conducerea executivd solu{ioneazd deficienlele sau sldbiciunile identificate in
urma controlului intern qi prezentarea de rapoarte relevante in atenfia Consiliului.

8.5

Comitetul de Audit trebuie s[ evalueze conflictele de interese in legdturd cu tranzacliile societSlii qi ale filialelor

DA

acesteia cu pdrlile afiliate.

8.6

Comitetul de Audit trebuie sd evalueze eficienla sistemului de control intern gi a sistemului de gestiune a riscului.

DA

8.7

Comitetul de Audit trebuie sd monitorizeze aplicarea standardelor legale gi a standardelor de audit intern general

DA

acceptate. Comitetul de Audit trebuie sd primeascd qi sa evalueze rapoartele echipei de audit intern.

8.8

Ori de cdte ori Codul menlioneazd rapoarte sau analize initiate de Comitetul de Audit,

acestea trebuie urmate de

DA

raportdri periodice(cel putin anual) sau ad-hoc care trebuie inaintate ulterior Consiliului.
B.9

Niciunui acfionar nu i

se poate acorda tratament

preferen]ial fafa de alfi ac{ionari in legdturd

incheiate de societate cu acfionarii gi afilialii acestora.
)

ct

tranzac}ii si acorduri

DA

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

Nr.
crt.
Sectiunea B
8.10

-

Stadiul de conformare

DA/NU/N/A

Sistemul de gestiune a riscului qi Controlul Intern

Consiliul trebuie sd adopte o politica prin care sd se asigure cd orice tranzaclre a societ[lii cu oricare dintre
societ5lile cu care are relalii strAnse a carei valoare este egal5 cu sau mai mare de

5o/o

din activele nete ale societdlii

DA

(conforrn ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit
al Consiliului.
8.11

Auditurile interne trebuie efectuate de cdtre o divizie separat[ structural (departamentul de audit intern) din cadrul

DA

societdlii sau prin angajarea unei entitdli terle independente.

B.l2

In scopul asigurarii indeplinirii funcliilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie sd rapofteze
din punct de vedere funclional cdtre Consiliu prin intermediul comitetului de audit. in scopuri administrative gi in

DA

cadrul obligaliilor conducerii de a monitoriza qi reduce riscurile, acesta trebuie s[ raporteze direct directorului
general.

Sec{iunea C

c.1

- Justa recompensl

gi motivare

s[ publice pe pagina sa de internet politica de remunerare qi sd includa in raportul anual o
declaralie privind implementarea politicii de remunerare in cursul perioadei anuale care face obiectul analizei.
Societatea trebuie

Politica de remunerare trebuie formulati astfel incdt s6 permita aclionarilor inlelegerea principiilor qi a argumentelor
care stau labaza remunerafiei membrilor Consiliului gi a Directorului General. Orice schimbare esenfiala intervenitd

in politica de remunerare trebuie publicati in timp util pe pagina de internet a societSlii.

NU

Nr.
crt.

Prevederile din Noul Cod de Guvernan{i Corporativl a Bursei de Valori Bucuresti

Stadiul de conformare

DA/NU/N/A

Sectiunea D - Adiueflnd valoare nrin relatiile cu investitorii
D.l Societatea trebuie sd organizeze un serviciu de Relalii cu Investitorii
persoanele responsabile sau unitatea organizatoricd.

-

indicdndu-se publicului larg persoana /

in afard de informaliile impuse

de prevederile legale, societatea

DA

trebuie s[ includa pe pagina sa de internet o sec]iune dedicatd Relaliilor cu Investitorii, in limbile rom0nd qi englezd,
cu toate informaliile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:

D.1.1.

Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunirile generale ale

acfionarilor;
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societSlii, alte angajamente profesionale ale

membrilor Consiliului, inclusiv pozilli executive qi neexecutive in consilii de administratie din societifi sau din
institulii non-profit;
D.1.3. Rapoartele curente gi rapoartele periodice (trimestriale, semestriale gi anuale);

D.1.4. Informalii referitoare la adundrile generale ale aclionarilor;
D. 1.5 InformaJii

privind evenimentele corporative;

D.1.6.Numele gi datele de contact ale unei persoane care va putea

sd,

furnizeze, la cerere, informalii

relevante;

D.1.7. Prezentdrile societafii (de ex., prezentdrile pentru investitori, prezent[rile privind rezultatele trimestriale etc.),
situaliile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoaftele de audit qi rapoartele anuale.
D.2

Societatea va avea o politicd privind distribulia anuald de dividende sau alte benehcii cdtre aclionari.

NU

Principiile politicii anuale de distribulie cdtre acjionari vor fi publicate pe pagina de intemet a societdlii.
D.3

Societatea va adopta o

politicl in legdturd

cu previziunile, fie cd acestea sunt frcute publice sau nu.

Politica privind previziunile va fi publicatd pe pagina de internet a societdfii.

NU

Prevederile din Noul Cod de Guvernan{I Corporativi a Bursei de Valori Bucuresti

Nr.
crt.

Stadiul de conformare

DA/NU/N/A

Sectiunea D - Adiugind valoare prin relatiile cu investitorii
D.4 Regulile adundrilor generale ale aclionarilor nu trebuie sd limiteze parliciparea ac{ionarilor la adundrile generale qi
cxercitarea drepturilor acestora. Modificarile regulilor vor intra in vigoare, cel mai devreme, incepAnd cu urmdtoarea

DA

adunare a actionarilor.
D.5

Auditorii externi vor

f,r

prezenli la adunarea generald a aclionarilor atunci cdnd rapoarlele lor sunt prezentate in

NU

cadrul acestor adundri.
D.6

gi

DA

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate parlicipa la adunarea aclionarilor inbaza unei invitalii

DA

Consiliul vaprezenta adundrii generale anuale a aclionarilor o scurtd apreciere asupra sistemelor de control intern
de gestiune a riscurilor semnificative, precum gi opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunarii generale.

D.7

prealabile din parlea Consiliului. Jurnaligtii acreditali pot, de asemenea, sd participe

la

adunarea generald a

acfionarilor, cu exceplia cazului in care Pregedintele Consiliului hotdrdgte in alt sens.
D.8

Rapoartele financiare trimestriale gi semestriale vor include informalii atdtin limba romdnS, cAt gi in limba englezd

DA

referitoare la factorii cheie care influenleazd modificdri ?n nivelul vdnzdrrlor, al profitului operational, profitului net
gi al altor indicatori financiari relevanfi, at6t de la un trimestru la altul, cdt gi de la un an la altul.

I).9

cu analigtii gi investitorrr

in fiecare an. Informaliile

fi publicate in secliunea relalii cu investitorii a paginii de

internet a societilii la data

O societate va organiza cel pulin dou[ qedinje/teleconferinle
prezentate cu aceste ocazii vor

DA

gedin!elor/teleconferinlelor.
D.10

In

cazul

in care o societate susline diferite forme de expresie artisticd gi culturald, activitAti spottive, activitdli

educative sau gtiinlifice gi considerd

ci impactul acestora

asupra caracterului inovator gi competitivitdlii societdlii fac

parte din misiunea gi strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa in acest

dom

TAr-€>

DA

