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        RAPORT  ANUAL întocmit pentru anul 2021 în conformitate cu prevederile legii nr. 

297/2004,  ale Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 art. 223, cuprinde: 

• Raportul Administratorului Unic, privind activitatea desfăşurată în anul 2021, 

întocmit conform anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018; 

• Situaţiile financiare anuale auditate, elaborate pentru anul 2021 conform 
reglementărilor contabile aplicabile, aprobate de Adunarea Generalã Ordinarã a 

Acționarilor din data de 27.04.2022; 

• Declaraţia persoanelor responsabile din cadrul societății privind fidelitatea şi 

corectitudinea situaţiei financiar – contabile întocmite pentru anul 2021; 

• Raportul auditorului financiar – GLOBAL DEIA SRL,  întocmit pentru anul 2021 si 

comentariile integrale ale acestuia; 

• Declarația privind guvernanța corporativã. 

 

 

       

DIRECTOR GENERAL, 
 

Alexandru Sandrea
Semnat digital de Alexandru 

Sandrea 

Data: 2022.04.27 10:53:54 +03'00'





































































MINISTERUL FINANŢELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

     

     
 

Index încărcare: 370196853 din 28.04.2022 

Aţi depus un formular tip S1005  cu numărul de înregistrare INTERNT-370196853-2022 din data de

28.04.2022 pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: 2410198.

 

Nu există erori de validare.

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2022.04.28 11:23:16 EEST
Reason: Document MFP

Signature Not Verified







































Declaratia "Aplici sau
Codul De Guverhanta

Explici" - Martie 2022
Corporativa al gvB

Principiu/
Recomandare

Intrebare DA NU Daca Nu, atunci
EXPLICI

P19 Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?

x

ln conformitate cu
prevederile actului
constitutiv societatea este
administrat6 in sistem
unitar

P1 R1 Emitentul a elaborat un Statut/RegLrlament de Guvernanta Corporativa
care sa descrie principalele aspecte de guvernahta corporativa? x

Nu s-a optat pentru

elaborarea unui cod de
quvernantA corDorativE

Statutul/Regulamentul de guvernanta corporatlva este postat pe

website ul companiei, cu indicarea dater la care a suferit ultima
actualizare?

X Nu este cazll

R2 In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definjte
structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si
responsabilitatile Consiliului de Administratie/Administratorului llnic si
ale conducerii executive?

x Nu este cazul

R3 Raportul Anual al emrtentulLri prevede uf cap tol dedicat guvernantei
corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, leqate
de guvernanta corporativa, nregistrate n cursul anului financ ar

Precedent?

x Nu este cazul

Emitentul disem neaza pe webslte-ul companie informalii cu prvire la
!rmatoarele aspecte referitoare la poltica sa de quvernanta corporatival

a) descriere a structurilor sale de gLrvernanta corporativa?
X

b) actul const tutiv actua izat?
x

Nu s a luat o dec zie in
acest sens

c) regu amentul ntern de functionare/ aspecte esentiale ale
acestura pentru fiecare comisie/comitet de specialtate? x Nu este cazul

d) Declaratia,,Aplici sau Explici"?
x

e) lista membrilor ConsiliulLri de Administratte/Adm nistratorului
Unic cu mentionarea membrilor care sunt independentr si/sau
neexecutrvi, ai membr lor cond!ceri executive si ai

cornitetelor/comislilor de specialitate?

x

f) o v.rianta scurta a CV ulu pentrlr fiecare membru al ConsillulLri
de Adm nistratle/Administratorului Un c si al conducerii
executive? x

Nusaluatodeciziein
acest sens



Declaratia "Aplici sau Explici" - Martie 2022
codul De Guvernanta corporativa al BVB

P2 Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare
emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si
supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile
speciale ale respectivilor detinatori?

X

b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte
informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?

x

c) formularele de procura speciala? x
R6 Emitentul a elaborat sl a propus AGA proceduri pentru desfasurarea

ordonata si eficjenta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui
actionar de a-si exprima liber oOinia asLlpra chestiunilor aflate in dezbatere?

x

R8 Emitentul disemineaza intr-o sediune dedicata de pe website-ul propriu

drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare Ia
AGA?

x

Emitentul asigura informarea rn timp Lrtrl (lmedlat dupa desfasurarea AGA) a

tuturor actionarilor prin ntermediul sectiun idedicate a website-ului
propriu:

a) privind decizille luate in cadrul AGA?

x

b) privind rezultatul detaliat al votului?
x

Ernitenti disemlneaza prin intermed ul Lrnei sectiuni specale pe pagina
proprie de web, usor dentificab la si accesibilai

a) rapoaft e curente/comunicate?
X

b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestrale si trimestrjale? x
R9 Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana

specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?
x

P5 R10 Consiliul de Admihistratie/Administrator!l Unic se intruneste cel putin o
data pe trimestru pentru mohitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?

x

R12 Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentulsi obligatiile
de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare
emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont
propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?

x
Nu s-a iuat o decizie in
aceSt sens

Daca un membru al Consiliului de Admin stratie/Administratorul Unic
sau al conduceri executrve saLt o alta persoana implicata real zeaza in
cont propriu o tranzact e cu titlunle compan ei, atunci tranzactia este
diseminata prin intermed ul website-ului propriu, conform Regu tlor

x

Nu s-a luat o decizie in

P6 Structura Consiliului de Administratie/Administratorul lJnic a Emirentulul
asigura un echilibru intre membrii executlvi si ne-executivi (si in mod deosebit
adnrinistratorii ne-executivi independenti) astfel jncat nlcio persoana sau grup
restrans de persoane sa nu poata domina, in qeneral, procesul decizional al

x



Declaratia "Aplici sau
Codul De Guvernanta

Explici" - l,lartie 2022
Corporativa al BVB

Conslliului de Administratie/Adminlstratorul Unic?

P] Strudura Consiliului de Administratie/Administratorul Unic a

llqllqltului asigura un numar suficient de membrii independenti?
x

P8 R15 In activiatea sa, Consiliul de Administratie/Administratorul Unic are
suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor
tematici specifice, alese de Consiliul de Administrstie/Administratorul
lJnic, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?

x
Nu s-a luat o deciz e in
acest sehs

Comitetele/comisiile consultative inalnteaza rapoarte de acttvitate
Cons liului de Administratie/AdministratorulLri Unic cu privire Ia
tematicile incredintate de acesta?

x Nu este cazul

R16 Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiiiul de
Administratie/Admlnistratorul Unic foloseste criteriile de evaluare
enuntate in Recomandarea 16?

x
Nu s-a luat o decizie in
acest sens

R17 Membrii Consiliului de Adminjstratie/Administratorul L,nic isi
imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in
domeniul quvernantei corDorative?

x

P9 Alegerea membrilor Consiliului de Admanistratie/Administratorul lJnic
are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind
calificarea personala/profesionala etc.)?

X

P10 Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?
x

Nu s-a luat o decizie in
acest sens

P11 R21 Consiliul de Administratie/ Administratorul Unic analizeaza cel putin o
data pe an nevola infiintarii unui Comitet de remunerare/politjca de
remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?

X

Politica de remunerare este aprobata de AGA? x

R22 Exista !n Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-
executivi? X

Nu s-a luat o decizie in
acest sens

R24 Politica de remunerare a companiei este prezentata in
Statutul/Requlamentul de Guvernanta Corporatjva?

x Nu este cazl]l

Pt2, P13 R25 Emitentul d semineaza in limba engleza informatiile care reprez nta
subiectul cerintelor de raportare i

a)inforrnatii per odice (furnizarea periodica a informatiei)?
x

Nu s-a luat o decizie in
acest sens

b) informat i contrnue (f!rnizarea continua a informatiei)?
X

Nusaluatodeciziein
aceSt senS

Emitentul pregateste si disemineaz. raportarea F nanciara si conform
IFRS? X

NLr s-a iuat o dec zie in
accst sens

R26 Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, ihtalniri cu analisti
financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul
prezentarii elementelorfinanciare, relevante deciziei investitionale?

x Nu s-a luat o deciz e in
acest sens



Declaratia "Aplici sau
codul De Guvernanta

Explici" - Martie 2022
Corporativa al BvB

R27 Exista in cadrlr compan ei un Cornitet de Audit?
x

Nusaluatodeciziein
acest senS

R28 Consiliul de Administratie/Administratorul lJnic sau Comitetul de Audit,
dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare,
controlului intern si sistemului de adminlstrare a riscului adoptat de

societate?

x

R29 Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori
neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?

x Nu este cazul

R30 Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste

reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actioaari si public a

rezultatelot semestriale si anuale?

Nu este cazul

R32 Com tetul de Audit lace recomandarl Consil ului de

Adminlstratie/Administratorului Unic privind selectarea, numirea, re-
numirea s inlocurrea auditorului financiar, precum si termenii sr

conditiile remunerarii acestu a?

x Nu este cazul

P!4 Cons liul de Adm nisiratie/Admln stratorul Unic a adoptat o procedura n

scopul identificarii si solutionar r adecvate a situatr lor de conflict de

interese?
x

Nusalualodeciziein
acest sens

P15 R33 Administratorii informeaza Consiliul de Administratie/Administratorul
Unic asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se

abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in

conformitate cu Drevederile leqale incidente?

x

P16 R34/
R35

Consrl ul de Administratie/Adm nistratorul Un c a adoptat proceduri

specifice in scopul as gurarii corectitudrn i procedurale (criterii de

ident ficare a tranzactiilor cu impact semn ficat v, de transparenta, de

obiect vitate, de ne concurenta etc.) in scopul defltificarii tranzaciiilor
cr.r parti implicate?

x

P17 R36 Consiliul de Administratie/Administratorul Unic a adoptat o procedura
privind circuitul intern si dezva,uirea catre terti a documentelor si

informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala

informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor
mobiliare emise de acesta?

X
Nusaluatodeciziein
acest sens

P18 R37 /
R38

Emitentul desFasoara act vltati priv nd Responsabiliiatea Soc ala si de

Y-dru a Colrpdn,e'
x

AI)MINISTRATOR UNIC]

UTILAJ CI{EU S.,\.
jurist ROStI STIrAN

li [ir
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