POLITICILE DE TRANSPARENTA SI COMUNICARE ALE SC URBANA SA

Consiliul de Administratie si conducerea executiva ale SC Urbana SA isi desfasoara activitatea
pe principiul comunicării și transparenței decizionale atat in relatia cu actionarii cat si in relatia cu cu
utilizatorii și cu alte părți interesate.
Relația cu acționarii
In cadrul sedintelor Adunării Generale a Acționarilor se vor prezenta principalele decizii
strategice adoptate la nivelul Consiliului de Administrație, informațiile referitoare la execuţia
contractului de mandat a directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele
financiare ale societăţii, la raportările contabile semestriale ale societăţii.
Relația cu utilizatorii și cu alte părți interesate
In relatia cu utilizatorii și cu alte părți interesate se va asigura furnizarea tuturor părților
interesate a informațiilor de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și
rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare ale societății și la strategia
acesteia, la mecanismele democratice în baza cărora sunt adoptate deciziile și la orice alte informații
de interes public.

Obligaţii de raportare
SC Urbana SA va publica pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor şi al
publicului, următoarele documente şi informaţii:
a)hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
b)situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
c)raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
d)raportul de audit anual;
e)lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale
directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului,
precum şi nivelul remuneraţiei acestora;
f)rapoartele consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
g)raportul anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor,
respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului
financiar;

h)Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul
revizuirii acestuia.

Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de
administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi raportul de audit anual sunt păstrate
pe pagina de internet a întreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 3 ani.
Consiliul de administraţie convoacă adunarea generală a acţionarilor pentru aprobarea
oricărei tranzacţii dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai
mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de
afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori
directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlata
de aceştia.
Obligaţia de convocare revine consiliului de administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate
cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. anterior.
Consiliul de administraţie informează acţionarii, în cadrul primei adunări generale a
acţionarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de societate:
➢ cu persoanele prevăzute dacă valoarea tranzacţiei este sub nivelul mentionat
anterior.
➢ altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o
valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a
100.000 euro.

Raportul directorului general
Directorul general elaborează trimestrial şi prezintă Consiliului de administraţie un raport în
care sunt prezentate informaţii privind execuţia mandatului său, schimbările semnificative în situaţia
afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau
perspectivele sale strategice.
Rapoartele Consiliului de Administratie
Consiliul de administraţie prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un
raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor
de mandat ale administratorilor/directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la
performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.

Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie elaborează un
raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în
cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acţionarilor care aprobă situaţiile
financiare anuale şi cuprinde informaţii privind:

a)structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;
b)criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul
dintre performanţa realizată şi remuneraţie;
c)considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;
d)eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
e)informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelorinterese pentru revocare fără justă cauză.
Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea SC URBANA SA, nu
mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică
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