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Eveniment important de raportat: 
Urmare a aprobarii Raportului administratorilor aferent exerci]iului financiar al anului 

2015 `n [edin]a Adun\rii Generale a Ac]ionarilor din data de 21 aprilie 2016, 

AEROSTAR S.A. informeaz\ publicul investitor asupra stadiului conform\rii cu 

prevederile Codului de Guvernan]\ Corporativ\ al BVB Bucure[ti, prezentat in tabelul 

atasat. 

 

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General, 

Grigore FILIP 

 

 

Prevederile 

codului 

Respect\ Nu 

respect\ 

sau 

respect\ 

par]ial 

Motivul pentru neconformitate 

A.1 x   

A.2 x   

A.3 x   

A.4  x Trei din cinci membri ai consiliului de 

administra]ie sunt neexecutivi. Consiliul de 

administra]ie nu are `n componen]a sa un 

membru independent, fiind votat `n aceast\ 

structur\ de c\tre Adunarea General\ a 

Ac]ionarilor. 

A.5 x   

A.6 x   

A.7 x   

A.8 x   



A.9 x  ~n cursul anului 2015 au avut loc un num\r 

de 8 [edin]e din care: 

- La 6 din [edin]e au fost prezen]i to]i 

membrii CA; 

- La o [edin]\ au fost prezen]i 3 

membri, ceilal]i doi au participat prin 

teleconferin]\; 

- La o [edin]\ au fost prezen]i 2 

membri, ceilal]i trei au participat prin 

teleconferin]\. 

B.1  x ~n prezent activitatea de audit este asigurat\ 

de c\tre un auditor intern cu atestat de 

auditor financiar care raporteaz\ direct 

Consiliului de Administra]ie. 

B.2  x Se va avea `n vedere conformarea odat\ cu 

alegerea noului Consiliu de Administra]ie `n 

luna iulie 2016. 

B.3  x Se va avea `n vedere conformarea odat\ cu 

alegerea noului Consiliu de Administra]ie `n 

luna iulie 2016. 

B.4  x Aceast\ activitate este asigurat\ `n prezent de 

c\tre Pre[edintele Consiliului de 

Administra]ie 

B.5  x Aceast\ evaluare este `n prezent efectuat\ de 

c\tre auditorul extern [i de c\tre biroul de 

audit intern. 

B.6  x Aceast\ func]ie este asigurat\ de c\tre 

Pre[edintele [i Vicepre[edintele Consiliului 

de Administra]ie. 
B.7  x Aceast\ func]ie este asigurat\ de c\tre 

Consiliul de Administra]ie. Rapoartele 

auditorului intern sunt prezentate `n [edin]ele 

Consiliului de Administra]ie f\c=nd obiectul 

analizei [i aprob\rii de c\tre acesta. 
B.8  x Se va avea `n vedere conformarea odat\ cu 

alegerea noului Consiliu de Administra]ie `n 

luna iulie 2016 [i constituirea Comitetului de 

audit. 

B.9 x   

B.10 x   

B.11 x   

B.12  x Raportarea biroului de audit intern se face 

direct c\tre Consiliul de Administra]ie. 

C.1 x  Toate hot\r=rile AGA privind remunerarea 



membrilor CA au fost publicate. 

~n prezent exist\ o sec]iune distinct\ `n 

Regulamentul CA. 

D.1 x   

D.1.1 x   

D.1.2  x Informa]iile din aceast\ sec]iune sunt 

disponibile, la cerere, dar nu sunt publicate 

pe site-ul societ\]ii. 

D.1.3 x   

D.1.4 x   

D.1.5 x   

D.1.6 x   

D.1.7 x   

D.2 x   

D.3 x   

D.4 x   

D.5 x   

D.6 x   

D.7 x   

D.8 x   

D.9 x   

D.10 x   

 

Presedinte Consiliu de Administratie – Director General, 

Grigore FILIP 


