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DISCLAIMER

Acest document a fost elaborat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB) cu deosebita atentie pentru a asigura

furnizarea unui continut corect. Cu toate acestea Bursa de Valori Bucuresti nu poate garanta ca 

documentul este absolut precis, fara erori si actualizat in totalitate. 

Acest document nu reprezinta consiliere de investitii si nici nu reprezinta o recomandare de investitie cu 

privire la orice instrument financiar. Informatiile continute nu sunt menite sa serveasca drept baza pentru

investitii sau sa influenteze in orice fel deciziile personale ale utilizatorilor documentului. 
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Evaluarea individuala a celor 83 de companii listate pe Piata Principala04
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“Lucrurile marete sunt alcatuite dintr-o 

serie de lucruri marunte adunate”

Vincent van Gogh
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate este rezultatul unei analize efectuate de Bursa de Valori Bucuresti, cu scopul de a evalua

calitatea si acuratetea informatiilor furnizate investitorilor de catre emitentii listati pe piata principala a BVB.

Acesta este al doilea an in care Bursa de Valori Bucuresti lanseaza aceasta evaluare pentru a arata cele mai bune practici ale

companiilor listate atunci cand vine vorba de comunicarea cu investitorii si, in acelasi timp, pentru a indentifica punctele slabe si a oferi

companiilor suficiente informatii pentru a-si imbunatati website-urile precum si modul in care interactioneaza cu investitorii. Publicarea

Cartei Albe privind Comunicarea Companiilor Listate este in concordanta cu eforturile Bursei de Valori Bucuresti de a continua

imbunatatirea mediului de Guvernanta Corporativa al pietelor de capital din Romania.

Spre deosebire de anul trecut, in editia din acest an a Cartei Albe, numele companiilor sunt dezvaluite. in urma emiterii primei editii a

Cartei Albe in iunie 2016, companiile au primit suficient timp si indrumare pentru a-si imbunatati website-urile. Astfel, numele emitentilor

sunt dezvaluite pentru a recunoaste companiile care au o comunicare excelenta, identificand in acelasi timp companiile care trebuie

sa isi imbunatateasca semnificativ maniera in care realizeaza comunicarea cu investitorii.

Evaluarea a fost efectuata intre 10 aprilie si 4 mai 2017 si a inclus 83 de companii nationale cotate la Bursa de Valori Bucuresti.

Publicarea Cartei Albe va fi completata cu o instruire speciala organizata pentru emitentii BVB, ce ii va indruma in procesul de

ameliorare a website-urilor. Pentru mai multe informatii despre training, va rugam sa ne trimiteti un e-mail la antreprenori@bvb.ro.

Despre Carta Alba 

a Comunicarii Companiilor Listate

Despre

mailto:antreprenori@bvb.ro


M e t o d o l o g i a

e v a l u a r i i d i n

2 0 1 7
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Intre 10 aprilie si 4 mai 2017, Bursa de Valori Bucuresti a efectuat o

evaluare a website-urilor, precum si a comunicarilor prin email ale

emitentilor de pe piata principala.

Acesta este al doilea an in care are loc evaluarea. Scopul evaluarii din

acest an a fost extins si s-a axat in plus pe calitatea raspunsului si a

informatiilor furnizate pe email de departamentele dedicate RI ale

companiilor. In acelasi timp, sondajul a inclus si verificarea implementarii

recomandarilor din prima evaluare, care a avut loc in iunie 2016.

Analiza efectuata a constat in doua dimensiuni complementare:

evaluarea calitativa si evaluarea matriceala, avand ca scop final

evaluarea performantelor companiilor, precum si identificarea celor mai

bune practici ale emitentilor, precum si a punctelor slabe ale acestora.

Rezultatele analizei pot fi gasite in paginile urmatoare.

In timp ce evaluarea calitativa s-a axat pe conturarea punctelor forte si

punctelor slabe ale website-urilor emitentilor, evaluarea matriceala a fost

utilizata pentru a masura, printr-o metoda comparabila, calitatea a 6

aspecte cheie ale comunicarii emitentilor cu investitorii. In scopul acestei

editii a studiului a fost introdus un sistem de notare pe o scara de 10

puncte, care a evaluat calitatea sectiunii RI a website-ului companiilor,

precum si raspunsul la un email ce solicita informatii legate de RI.

Acordarea de puncte a permis evaluarea in mod coerent si uniform a

calitatatii comunicarii emitentilor. Modul detaliat al acordarii punctelor este

disponibil la pagina 12 a acestui document.

Despre evaluare
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Evaluarea calitativa

Evaluarea calitativa s-a concentrat pe evidentierea punctelor forte si

punctelor slabe ale website-urilor emitentilor, precum si comunicarea prin

email. Analiza identifica in mod direct subiectele care ar trebui

corectate, precum si cele mai bune practici care pot fi implementate

imediat.

Punctul central al evaluarii calitative a fost lista de informatii generale

care ar trebui furnizate de orice emitent de pe piata principala pe

website-ul sau. Tipul de informatii, care se refera atat la aspectele

generale (cum ar fi existenta sectiunilor / subsectiunilor dedicate Relatii

cu Investitorii (RI) si Guvernanta Corporativa (GC), informatii despre

compania listata, link-uri catre evolutia pretului actiunilor etc.), precum si

informatii mai detaliate disponibile in sectiunea RI (informatii si rapoarte

financiare, stiri pentru investitori, informatii AGA, cod de GC si documente

conexe, contact pentru RI). Elementele specifice sunt prezentate la

pagina 9.

Exceptand verificarea continutului website-ului, evaluarea calitativa a

inclus, de asemenea, trimiterea unor intrebari cu privire la RI catre adresele

desemnate pentru IR pe website-urile emitentilor. In cazurile in care astfel

de contacte nu au putut, email-ul a fost trimis la adresa de email generala

a companiei.

Avand in vedere ca in anul 2016 companiile listate au trecut printr-un audit

similar, evaluarea calitativa a inclus si verificarea modificarilor

implementate de companii pe baza recomandarilor oferite in cadrul primei

evaluari, unde a fost cazul.

Metodologia evaluarii din 2017



9
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Website-ul emitentului: ce ar trebui sa contina?

INFORMATII GENERALE

• Informatia ca societatea este listata la BVB

• Link catre pagina dedicata emitentului in website-ul BVB

• Informatii despre actiuni: simbol bursier, pret, evolutie

• Sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii

• Sectiune/ Subsectiune dedicata Guvernantei Corporative

(recomandata)

• Toate informatiile relevante sa fie disponibile atat in limba

romana, cat si in limba engleza

SECTIUNE PENTRU RI

• Informatiile Financiare pentru fiecare an (rapoarte trimestriale, 

semestriale, anuale), informatii cu privire la dividende

• Noutatile/ informatiile pentru investitori segmentate pe ani: 

AGA, rapoarte curente, calendar financiar

• Structura managementului, inclusiv CV-urile membrilor Consiliului

de Administratie/ Supraveghere

• Documente cu privire la Guvernanta Corporativa (Actul

Constitutiv, proceduri AGA, Politica de dividend, previziuni) si

alte documente precum Declaratia “Aplici sau Explici”

• Contact pentru Relatia cu Investitorii (RI), respectiv numele

persoanei(lor) responsabile sau a unei unitati organizatorice.

Metodologia evaluarii din 2017

Lista a fost pregatita luandu-se in considerare cele mai importante caracteristici ale website-ului emitentului precizate in Sectiunea D “Adaugand valoare prin relatiile cu investitorii” din Codul de Guvernanta

Corporativa al BVB, disponibil aici. Informatiile prezentate mai sus trebuie sa fie usor accesibile pe website, nu in rapoarte. Astfel, auditul s-a axat doar pe verificarea informatiilor oferite direct pe website.

http://bvb.ro/info/Rapoarte/Diverse/RO_Cod Guvernanta Corporativa_WEB_revised.pdf
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Solicitare pe e-mail: ce am solicitat?

EMAIL VERSIUNEA 1

Buna ziua! Compania dvs mi-a atras atentia pentru o

potentiala investitie la bursa. In scopul de a fi mai bine

informata va rog sa ma lamuriti cu urmatoarele aspecte:

• Care este politica de dividend a companiei?

• Unde pot gasi rezultatele financiare ale companiei pentru

primul trimestru din 2017?

Va multumesc!

Buna ziua! Sunt interesat de evolutia companiei dvs la bursa

de valori bucuresti si vreau sa ma lamuriti in doua chestiuni.

• Care e politica de dividend a companiei?

• Unde pot gasi rezultatele financiare ale companiei pentru

primul trimestru din 2017?

Multumesc!

EMAIL VERSIUNEA 2

Email-urile au fost trimise in data de 11 aprilie, ora 16:00, sau 26 aprilie, ora 15:30, de pe doua adrese de email personalizate (@gmail.com si @yahoo.com ), catre adresele de RI disponibile pe website-urile

emitentilor.

Metodologia evaluarii din 2017
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Matricea evaluarii este o noutate introdusa in aceasta editie a evaluarii.

Matricea evaluarii se axeaza pe doua elemente cheie – website-ul si

sectiunea dedicata RI, precum si pe comunicarea pe email cu privire la un

subiect legat de RI.

Au fost luate in considerare 6 aspecte, prezentate in partea dreapta a

acestei pagini. Fiecare aspect a primit un anumit numar de puncte, in

functie de intrebare, astfel ca punctajul maxim pe care o companie il putea

obtine a fost de 10 puncte. Criteriile de notare sunt prezentate, detaliat, pe

pagina urmatoare.

Pentru scopul acestei evaluari, s-a stabilit ca societatile care au obtinut mai

putin de 4 puncte ofera o calitate scazuta a comunicarii cu investitorii.

Aceste companii sunt sfatuite sa ia masuri imediate pentru a imbunatati

situatia actuala.

Matricea evaluarii
Website si sectiunea de RI

Comunicarea RI pe email
- Promptitudine si atitudine

- Acuratete in oferirea informatiilor solicitate

- Usurinta in utilizare

- Usurinta in gasirea informatiilor pentru RI

- Acuratetea informatiilor oferite

- Mentionarea clara a faptului ca societatea este listata la 

BVB

Metodologia evaluarii din 2017

Ce a fost analizat?
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Evaluare: Puncte acordate pentru: Scor maxim (10)* Cum au fost acordate punctele?**

Website 

Usurinta in utilizare 1

1 – website-ul este modern, usor de utilizat si navigat, nu apar erori.

0,5 – design-ul website-ului este invechit, este dificil de navigat pe website, sau apar erori in utilizarea website-ului (1 din 3).

0 – website-ul nu este actualizat, dificil de navigat, apar erori (2 din 3).

Usurinta in gasirea 

informatiilor pentru RI
2

2 – website-ul are o sectiune vizibila dedicata pentru RI si informatiile pentru RI sunt usor de identificat atat pentru utilizatorii romani, cat si 

pentru cei care folosesc versiunea website-ului in limba engleza.

1 – exista o sectiune dedicata RI in website, dar nu este vizibila din pagina principala si/sau informatiile pentru investitori sunt divizate in mai 

multe sectiuni; continutul versiunilor in romana sau engleza ale website-ului difera.

0 – nu exista o sectiune/ subsectiune dedicata RI, iar informatiile pentru investitori sunt divizate in mai multe sectiuni ale website-ului, fara o 

logica anume; daca exista prea putine sau deloc informatii pentru investitori si/ sau daca informatiile din versiunile in limba romana si engleza

ale website-ului difera sau nu exista pentru versiunea in limba engleza.

Acuratetea informatiilor 

oferite
4

4 – toate informatiile care urmeaza sunt disponibile pe website, in ambele versiuni (romana si engleza): informatii despre actiuni (pret, simbol

bursier, evolutie), rapoarte financiare (trimestriale, semestriale, anuale), informatii despre dividende, noutatile pentru investitori (AGA, rapoarte 

curente, calendar financiar), Guvernanta Corporativa (Cod si documente relevante, CV-urile membrilor Consiliului de Administratie/ 

Supraveghere, politica de dividend), contact pentru RI si, suplimentar, Prezentarea pentru RI.

3 – toate informatiile mai sus mentionate sunt disponibile, dar lipsesc sau sunt mai greu de identificat unele informatii mai putin relevante, dar

mentionate intre paranteze. 

2 – cel putin patru tipuri dintre informatiile mentionate anterior sunt disponibile pe website, alte informatii lipsesc.

1 - cel putin rapoartele financiare si informatii/ noutati pentru investitori (AGA, rapoarte curente si calendar financiar) sunt disponibile.

0 – niciuna sau aproape niciuna dintre informatiile mentionate anterior nu sunt disponibile sau nu sunt actualizate. In cazul companiilor in 

insolventa, nu au fost acordate puncte daca societatea nu a oferit informatii despre insolventa pe pagina principala.

Mentionarea clara a 

faptului ca societatea este 

listata la BVB

1

1 – este mentionat clar pe pagina principala ca societatea este listata la BVB.

0,5 – daca se mentioneaza intr-una dintre sectiuni/ subsectiuni ca societatea este listata la BVB.

0 – nu exista nicio mentiune ca societatea este listata la BVB.

Email

Promptitudine si atitudine in 

email
1

1 – daca raspunsul a fost oferit in cel mult 48 de ore si are o calitate excelenta.

0,5 – daca raspunsul a fost oferit in cel mult 48 de ore, dar a avut o calitate inferioara, sau daca raspunsul a fost oferit in mai mult de 48 de 

ore, dar a avut o calitate buna.

0 – daca nu a fost oferit niciun raspuns sau raspunsul a fost oferit in mai mult de 48 de ore si a avut o calitate inferioara.

Acuratetea informatiilor 

oferite 1

1 – daca raspunsul a fost excelent si a oferit explicatii la intrebari, precum si link-uri pentru informatii suplimentare. 

0,5 – daca raspunsul nu a oferit explicatii suficiente, dar spre exemplu au fost oferite doar link-uri pentru informatii suplimentare.

0 – daca raspunsul nu a oferit explicatiile solicitate sau nu a fost oferit niciun raspuns.

Matricea evaluarii: Cum au fost acordate punctele?

* In cazul in care website-ul nu era functional, compania a primit 0 puncte la toate categoriile

** In unele cazuri, daca societatea a fost clasificata intre puncte, BVB a acordat 0,25 pana la 0,5 puncte aditionale

Metodologia evaluarii din 2017



R e z u l t a t e

g e n e r a l e

a l e  e v a l u a r i i d i n  
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Website-uri emitenti – rezultate

46 din 83 de emitenti au o sectiune sau

subsectiune de Guvernanta Corporativa

dedicata. Ceilalti emitenti aveau, de obicei,

informatiile referitoare la GC imprastiate pe

site, fiind greu de gasit.

(SUB)SECTIUNE GC DEDICATA

21 din 83 de emitenti ofera informatii despre

pretul actiunilor, fie printr-o reprezentare

grafica sau prin oferirea unui link ce duce

catre sectiunea dedicata emitentului de pe

site-ul BVB. Cativa emitenti ofera informatii/

grafice cu privire la pretul actiunilor ce nu

mai sunt de actualitate sau sunt

nefunctionale.

INFORMATII CU PRIVIRE LA PRETUL 

ACTIUNII 

La momentul evaluarii 4 emitenti nu aveau

website-urile functionale. 56 din 83 de emitenti

au o sectiune RI dedicata pe website. 52 de

emitenti au disponibile informatiile pentru

investitori de pe website atat in limba romana

cat si in engleza.

SECTIUNE RI DEDICATA

35 de emitenti punla dispozitie pe website-ul lor

adresa de e-mail pentru RI. O parte din cei 35

de emitenti ofera o adresa de e-mail generala,

fara sa specifice numele persoanelor

desemnate sau a departamentelor dedicate

responsabile de relatiile cu investitorii.

24 de emitenti au utilizat rezultatele evaluarii

din 2016 pentru a-si imbunatati website-urile.

Toti emitentii au fost contactati direct de BVB

cu privire la acest subiect. 52 de companii nu

au adus nicio imbunatatire in timp ce pentru

7 companii rezultatele evaluarii din 2016 nu

sunt relevante (website nou, nu erau listati

etc.)

Desi nu este obligatoriu, este o buna practica

ca emitentii sa puna la dispozitie pe website

o prezentare pentru investitori. 7 din cei 83 de

emitenti analizati ofera aceasta prezentare

pentru a fi descarcata, iar 6 din cei 7 emitenti

o au disponibila atat in limba romana cat si in

limba engleza.

CONTACT RI

IMBUNATATIRI ADUSE DUPA 

EVALUAREA DIN 2016

PREZENTARE RI

Rezultate generale ale evaluarii din 2017
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Un termen de 48 de ore a fost stabilit ca

suficient pentru oferirea raspunsului la aceste

intrebari de baza. 87% din emitentii ce au

raspuns cererii de informatii (34 de companii)

au reusit sa raspunda in intervalul de 48 de

ore..

RASPUNSURI PRIMITE LA TIMP

Dintre cei care au raspuns, 62% (24 de

emitenti) au oferit un raspuns excelent,

detaliat, care a inclus informatii bine

structrurate si sursa informatiei.

EMITENTI CU RASPUNSURI EXCELENTE

Pana in prezent 39 din cei 83 de emitenti

analizati (47%) au raspuns cererii noastre de

informatii. Cu o singura exceptie, toate

companiile incluse in indicele BET au raspuns.

E-mailul a inclus doua intrebari, una cu privire

la politica de dividend si altul referitor la

rezultatele financiare ale trimestrului I 2017.

RASPUNSURI PRIMITE 

Cele mai multe companii au reusit sa

raspunda in termen de 24 de ore, termenul

mediu de raspuns fiind de 37 de ore.

Un total de 44 de e-mailuri trimise au ramas si

in prezent fara raspuns din partea emitentilor.

6 dintre emitentii care au raspuns (15%) au

oferit explicatii mai concise, fara a detalia

rasounsul lor, iar 23% (9 emitenti) au oferit un

raspuns care nu s-au ridicat la inaltimea

asteptarilor si nu au oferit suficiente informatii

pentru a considera ca au raspuns la

intrebare.

TIMPUL MEDIU DE RASPUNS

EMITENTI CARE NU AU RASPUNSEMITENTI CU RASPUNSURI MEDII

Solicitare pe e-mail – rezultate

Rezultate generale ale evaluarii din 2017
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Punctaj sub 4

39 emitenti | 47 %

Punctaj sub 5, mai mare sau egal cu 4

9 emitenti | 11 %

Punctaj sub 7, mai mare sau egal cu 5

14 emitenti | 17 %

Punctaj sub 9, mai mare sau egal cu 7

13 emitenti | 15,5 %

Punctaj mai mare sau egal cu 9

8 emitenti | 9,5 %

Rezultate generale ale evaluarii din 2017

Matricea evaluarii - rezultate



E v a l u a r e a
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Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, rapoarte periodice.

o Website-ul contine informatii despre actiunile

companiei si link-ul catre website-ul BVB (dar

nu catre sectiunea dedicata emitentului).

o Exista cateva documente cu privire la GC pe

website.

o Sunt disponibile numele si datele de contact

ale persoanei desemnate pentru RI, dar ar

putea fi mai vizibile.

o Website-ul nu este usor de utilizat si informatiile sunt

greu de gasit.

o Nu toate “Documentele de Referinta” se regasesc pe

versiunea in limba engleza a site-ului.

o Nu toate rapoartele actuale de pe website-ul BVB pot

fi gasite pe website-ul companiei.

o In locul CV-urilor membrilor Consiliului de Administratie

se regasesc scurte descrieri.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Calendarul financiar nu este disponibil.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbol

bursier sau link catre sectiunea dedicata emitentului

de pe website-ul BVB.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.

Sectiunea “Relatii Investitori” accesibila de 

pe pagina principala, structurata astfel: 

Informatii generale, Documente de 

Referinta, Adunari Generale, Rapoarte

Curente, Repoarte periodice, Registrul

Actionarilor. 

www.aerostar.ro
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Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2,25

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,75

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 1,75

Timp de raspuns:

16 ore

Calitatea

raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 7 / 10

AEROSTAR

Matricea evaluarii:
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Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, rapoarte periodice.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Sectiunea RI contine un link catre website-ul BVB,

pagina dedicata emitentului.

o Se ofera informatii cu privire la dividende.

o Sectiunea de Guvernanta Corporativa este

disponibila si contine majoritatea informatiilor

necesare.

o Exista un formular de contact RI in sectiunea

"Contact RI", insa email-urile si numele persoanelor

desemnate cu RI sunt incluse in partea dreapta a

paginii si sunt greu de observat.

o Nu exista informatii despre categoria in care este

listata compania.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor sau

simbolul bursier al actiunilor companiei.

o Cele mai recente prezentari ale rezultatelor

financiare disponibile pe website sunt din semestrul

1 2016.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

DA, partial. Pe versiunea in limba engleza

a site-ului, linkul din sectiunea RI a fost

actualizat si duce acum la sectiunea

dedicata emitentului pe website-ul BVB.

Sectiunea RI are urmatoarea structura: 

Indicatori fianciari, Raportari financiare, 

Prezentari, Informatii Actiuni, Adunarea

Actionarilor, Calendar financiar, Guvernanta

Corporativa, Noutati, RI Contact.

www.alro.ro
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 7,5 / 10

ALRO

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ALTUR SA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

NU

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Niciunul.
o Nu exista versiune in limba engleza a website-ului.

o Nu exista sectiune pentru RI.

o Rapoartele si informatiile pentru investitori sunt amestecate, singurul

criteriu fiind momentul publicarii. Rapoartele sunt publicate pe website in

“Alte informatii/ Comunicate", in ordine cronologica.

o In partea de jos a website-ului exista simbolul bursier al actiunilor

companiei care contine un hyperlink catre website-ul BVB, insa acesta nu

functioneaza. Nu exista informatii despre pretul actiunilor sau link-ul

corect catre website-ul BVB.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Nu exista informatii sau documente legate de Guvernanta Corporativa

pe website.

o Doar in sectiunea "Noutati" se ofera cateva informatii pentru investitori,

insa cea mai recenta actualizare a informatiilor este din 2012.

o Pe pagina de pornire se mentioneaza ca societatea este listata la BVB,

Categoria II (in loc de Standard).

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe pagina de pornire, in segmentul „Stiri", in 

ordine cronologica.

www.altursa.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



23
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului.

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0,25

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,25

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 0,5 / 10

ALTUR SA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ALUMIL ROM INDUSTRY 

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU*

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

informatii financiare, anunturi corporative.

o Evolutia actiunilor companiei este disponibila

printr-un link catre pagina BVB din sectiunea

Informatii pentru investitori / Informatii despre

actiuni/Pret actiune.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile pe website.

o Sunt disponibile numele si datele de contact

ale persoanei desemnate pentru RI.

o *Exista o sectiune dedicata RI, dar este pe partea de jos a

website-ului si este dificil de gasit.

o Pe pagina de pornire, informatiile despre emitent sunt

amestecate cu informatii despre compania-mama.

o Nu este clar unde este listata societatea, nu exista nici o

mentiune a BVB si nicio legatura cu website-ul BVB.

o Versiunea in limba engleza a website-ului se refera la

societatea-mama si listarea acesteia in afara Romaniei.

o Sectiunea de GC nu contine Actul Consitutiv.

o Calendarul financiar pentru anul 2017 nu este disponibil in

sectiunea "Calendar financiar", ci sub sectiunea "Date

financiare".

o Pe website-ul in limba romana, in cadrul sectii "Pretul actiunilor“,

se afla un text in limba engleza care invita la accesarea linkului,

dar nu exista un link disponibil.

o Versiunea in limba romana a site-ului contine documente in

limba engleza cu titlurile subsectiunilor din limba romana si

mentionand "EN" sau "RO" pentru a indica limba documentului.

Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt grupate in 

sectiunea "Investitori" in partea de jos a 

paginii, structurate dupa cum urmeaza: 

Informatii pentru investitori, AGA, Date 

financiare, Anunturi corporative, Contact IR.

www.alumil.com/ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.

Verificarea website-ului:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,75

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 2,75 / 10

ALUMIL ROM INDUSTRY 

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 AMONIL SA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

Informatie vizibila cu privire la 

insolventa:

DA

o Informatiile pentru investitori sunt diponibile

sub sectiunea "Raportari financiare CNVM" si

sunt structurate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Nu exista o versiune in limba engleza a website-ului.

o Website-ul nu este actualizat si contine foarte putine

informatii.

o Exista un link nefunctional catre sectiunea emitentului

de pe website-ul BVB. Nu exista informatii despre

pretul sau simbolul bursier al actiunilor

o Nu exista alte informatii disponibile pentru investitori

cu exceptia unor rapoarte financiare.

o Nu exista informatii sau documente legate de

Guvernanta Corporativa pe website.

o Nu exista informatii despre administratorii companiei.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Rapoartele financiare se regasesc in 

sectiunea “Raportari financiare CNVM".

www.amonil.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in INSOLVENTA

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului. 

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0,25

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun

raspuns

Punctaj Total: 1,5 / 10

AMONIL SA

Compania este in INSOLVENTA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ANTIBIOTICE IASI

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-BK, BET-XT, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (raportari trimestriale, semestriale si anuale)

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Website-ul are o subsectiune dedicata potentialilor

investitori, cu o scurta descriere a companiei. Mai

multe informatii sunt disponibile la sectiunea

"Informatii pentru actionari".

o Website-ul are o sectiune de Guvernanta

Corporativa dedicata, cu documente relevante

actualizate pe versiunea in limba romana a site-ului.

o Website-ul contine informatii despre listare, simbol

bursier al actiunilor.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Website-ul contine informatii despre politica de

dividend si dividende.

o Website-ul contine cateva informatii neactualizate si

mentioneaza ca societatea este listata la BVB “Categoria II” in

loc de “Premium”.

o Niciunul din “Documentele de Referinta” din cadrul sectiunii

“Guvernanta Corporativa” nu este disponibil pentru descarcare

pe versiunea in limba engleza a site-ului.

o In cadrul sectiunii “Cotatii bursiere” este mentionata valoarea

nominala a unei actiuni, insa nu pretul actiunii.

o Indicii BVB in care compania este inclusa, enumerati in cadrul

sectiunii “Investitori“, nu sunt actualizati.

o Graficul cu evolutia pretului actiunilor este prezentat doar pana

in iunie 2016.

o In cadrul subsectiunii “Raportari financiare” lipsesc informatii, ex:

pentru 2016 nu exista nici un document atasat.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului din 2016?

NU.

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

de pe pagina de pornire, sectiunea

“Investitori”,  si au urmatoarea structura: 

Informatii Actionari, AGA, Informatii

financiare, Rapoarte curente si comunicate. 

Guvernanta Corporativa este o sectiune

separata pe meniul principal (Documente

de referinta, Cod de Guvernanta

Corporativa, Structuri de Guvernanta, 

Rapoarte,  Responsabilitate Sociala).

www.antibiotice.ro
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,75

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 6,25 / 10

ANTIBIOTICE IASI

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ARMATURA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU*

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Niciunul. o *Nu exista o sectiune RI, doar subsectiunea “Actionari” in cadrul “Profil Companie”.

o Structura website-ului este dificil de utilizat si informatiile sunt greu de gasit.

o Noutatile pentru investitori nu sunt disponibile pe website. Informatiile pentru investitori nu sunt

segmentate pe ani si sunt greu de identificat.

o Pe versiunea in limba engleza a website-ului, in sectiunea “Actionariat" liniile introductive sunt

in limba engleza insa continutul este in limba romana. O parte dintre documentele

disponibile pe website sunt traduse in engleza, altele nu sunt.

o Pe versiunea in limba germana a website-ului, niciun document nu este tradus in limba

germana.

o Sunt disponibile date de contact doar pentru manageri si alte departamente, nu si pentru RI.

o Subsectiunea “Istoric” nu a fost actualizata de cel putin sase ani, continand un plan de

investitii ce s-a finalizat in 2010.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Nu exista informatii referitoare la Guvernanta Corporativa, CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie nu sunt publicate pe website. Nu exista informatii despre pretul actiunilor,

simbolul sau link-ul catre website-ul BVB.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Sectiunea Relatii Investitori se afla sub  Profil

Companie/Shareholders.

www.armatura.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 1 / 10

ARMATURA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ARTEGO TG.JIU

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Niciunul. o Nu se mentioneaza ca societatea este listata la BVB.

Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul

sau link-ul catre sectiunea emitentului pe website-ul

BVB.

o Nu exista sectiune RI. Rapoartele financiare, noutatile

pentru investitori (rapoarte periodice si curente,

informatii despre AGA, calendar financiar) sunt

furnizate in sectiunea "Noutati". Pe versiunea in limba

romana a site-ului, rapoartele si informatiile pentru

investitori au fost incarcate fara o ordine sau

segmentare. Accesand sectiunea “Noutati" in limba

engleza, utilizatorul este condus la versiunea in limba

romana a paginii.

o Nu exista informatii sau documente legate de

Guvernanta Corporativa pe website.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in cadrul sectiunii “Noutati”, disponibila de 

pe pagina principala a website-ului. 

www.artego.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 1,25 / 10

ARTEGO TG.JIU

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 BANCA COMERCIALA CARPATICA 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-BK, BET-XT, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: DA

o Sectiunea RI include documente AGA

Raportari Reglementate, ambele in limba

romana si engleza (insa nu exista o versiune in

limba engleza a website-ului).

o Se mentioneaza ca societatea este listata la

BVB, exista informatii despre pretul actiunilor,

simbolul bursier al actiunilor si exista un link-ul

catre website-ul BVB.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile pe website.

o Exista o sectiune dedicata GC ce include

documente relevante, CGC, etc.

o Prezentarea RI este disponibila pe website,

dar este disponibila doar in sectiunea "Despre

noi", ar fi mai bine fie in sectiunea RI.

o Sunt disponibile numele si datele de contact

ale persoanei desemnate pentru RI.

o Nu exista o versiune in limba engleza a website-ului

(desi unele documente sunt disponibile in limba

engleza). Cateva subsectiuni in cadrul sectiunii RI

sunt disponibile doar in cadrul versiunii in limba

romana a website-ului.

o Emitentul mentioneaza ca este listat la "Categoria I"

in loc de "Premium". Pretul actiunilor nu este

actualizat din octombrie 2015, insa functioneaza

link-ul catre pagina dedicata emitentului din

website-ul BVB.

o Structura actionariatului nu este actualizata.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.

Sectiunea RI este disponibila de pe pagina

principala, sectiunea “Investitori” sub 

urmatoarea structura: Cifre cheie, Evolutia

preturilor actiunilor, Raportare financiara, 

Rapoarte reglementate, Structura

actionariatului, Noutati si Evenimente, 

Calendar Financiar si Contact RI. Informatiile

cu privire la Guvernanta Corporativa sunt

incluse in sectiunea “Despre noi”. 

www.carpatica.ro
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,5

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului. 

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

7 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 6,5 / 10

BANCA COMERCIALA CARPATICA 

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 BANCA TRANSILVANIA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus, ROTX

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU*

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA**

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Sunt disponibile informatii despre listarea BVB

prin accesarea sectiunii "Despre noi", care

include logo-ul BVB pe viziunea in limba

romana a website-ului.

o Informatiile despre evolutia preturilor actiunilor

sunt incluse in subsectiunea "Evolutia bursiera".

Se mentioneaza ca societatea este listata la

categoria Premium.

o Informatiile despre conducere se afla in

sectiunea "Despre noi" si includ structura

actionariatului, precum si CV-urile membrilor

Consiliului de Administratie.

o Website-ul are o sectiune de Guvernanta

Corporativa dedicata, ce include toate

documentele relevante.

o *Sectiunea “Investitori” din cadrul versiunii in limba

romana a website-ului este dificil de gasit.

o Subsectiunea “Prezentari”, versiunea in limba

romana a website-ului, deschide automat o

prezentare disponibila numai in limba engleza, cu

rezultate financiare preliminare pentru anul 2016.

o In subsectiunea “Emisiune obligatiuni” (versiunea in

limba engleza a website-ului) este publicat acelasi

prospect de doua ori.

o Unele rapoarte sunt disponibile numai pe o singura

versiune a site-ului (engleza sau romana), de

exemplu subsectiunea AGA - versiunea in limba

romana a website-ului include date pana in 2008, iar

versiunea in limba engleza include date pana in

2012.

o **Exista un e-mail si un numar de telefon pentru

contact RI, dar nu se mentioneaza departamentul

/persoana desemnata.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului din 2016?

DA, partial. Informatiile pentru investitori sunt acum

mai usor de gasit, plasate intr-o sectiune separata

din partea de jos a paginii. Versiunea in limba

engleza a site-ului a fost corelata cu cea in limba

romana.

Informatiile pentru investitori sunt disponibile in 

cadrul sectiunii “Actionari" si sunt segmentate in 

urmatoarele subsectiuni: AGA, Emisiune de 

obligatiuni, Evolutia bursiera, Calendar financiar, 

Prezentari, Rezultate financiare, Guvernanta

Corporativa, Rapoarte curente, Teleconferinta, 

Contact. 

www.bancatransilvania.ro
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,25

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 1,75

Timp de raspuns:

27 minute

Calitatea

raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 8 / 10

BANCA TRANSILVANIA

Matricea evaluarii:



38
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 BERMAS SA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o In sectiunea “Despre noi” se mentioneaza ca

societatea este listata la BVB.

o Informatiile privind dividendele sunt

prezentate pe website.

o Structura website-ului il face dificil de utilizat iar informatiile sunt

greu de gasit.

o Website-ul este disponibil doar in limba romana.

o Sectiunea "Actionari" contine doar structura actionariatului, iar

sectiunea "Financiar" si alte documente in afara de cele

financiare.

o In sectiunea AGA sunt disponibile documentele AGA pentru

2016, insa hotararile AGA sunt intr-o sectiune separata,

“Hotarari”.

o In subsectiunea "Companie" se mentioneaza ca societatea

este listata la BVB incepand cu anul 1998 la Categoria a II-a in

loc de Standard.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt

disponibile pe website.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier al

actiunilor sau link-ul catre sectiunea emitentului din cadrul

website-ului BVB.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru Investitori se gasesc in 

sectiunile “Actionari” si “Financiar”, 

accesibile de pe prima pagina si structurate

dupa cum urmeaza: Comunicari, AGA, 

Hotarari, Raportari financiare anuale, 

Raportari financiare semestriale, Raportari

Financiare trimestriale, Situatii financiare

preliminare.  

www.bermas.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,25

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului. 

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0,25

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,25

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

16 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 3 / 10

BERMAS SA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 BIOFARM

Company included in the index: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar, informatii despre

politica de dividend.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an, in mod constant, incepand din 2006 si

contin rapoarte trimestriale, semestriale si anuale.

o Compania mentioneaza ca este listata la BVB

incepand cu anul 2005, fiind listata anterior pe

RASDAQ, iar subsectiunea "Info BVB" include un link

catre pagina dedicata emitentului de pe website-

ul BVB.

o Sunt furnizate CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie.

o Guvernanta Corporativa contine toate

documentele relevante (CCG, Actul Constitutiv,

declaratia “Aplici sau Explici" etc.).

o Sunt mentionate numele si adresa de email a

persoanei desemnate pentru RI.

o Niciunul.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Guvernanta

Corporativa/Investitori", disponibile de pe

pagina de pornire. Structura sectiunii este

urmatoarea: Informatii generale, Calendar 

financiar, Comunicate de presa, Rapoarte

curente, Situatii financiare, Oferta Publica de 

cumparare, AGA, Procedura dividende, 

Informatii BVB, Intrebari frecvente, Act 

consitutiv, Politici / Regulamente/ Declaratia

Aplici sau Explici, Membrii CA conducere

executiva, Tranzactii persoane initiate.

www.biofarm.ro

Website ajustat urmare a auditului din 

2016?

DA. Compania a corectat categoria sub care este 

listata de la Categoria I la Premium. In subsectiunea 

"Informatii BVB" a fost corectat link-ul catre pagina 

dedicata companiei de pe website-ul BVB.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

15 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,75 / 10

BIOFARM

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 BOROMIR PROD SA BUZAU (SPICUL)

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Nu exista nicio sectiune IR pe website, iar informatiile sunt

ascunse in sectiunea “Comunicate financiare“, unde unele

documente sunt disponibile in limba engleza, insa titlurile lor

sunt in limba romana.

o Continutul din sectiunea "Comunicate financiare" (versiunea

in limba engleza) este disponibil numai in limba romana.

o Informatiile pentru investitori sunt furnizate pe website (AGA,

rapoarte curente, calendar financiar), dar intr-o maniera

neordonata. Unele fisiere sunt numite doar "Anexa 1" sau

"Anexa 2", fara a mai fi furnizate explicatii suplimentare.

o Nu se mentioneaza ca societatea este listata la BVB. Nu

exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier al

actiunilor sau link-ul catre sectiunea emitentului pe website-ul

BVB.

o Informatiile privind dividendele nu sunt prezentate pe

website.

o Nu exista informatii sau documente legate de Guvernanta

Corporativa pe website.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt in 

sectiunea "Comunicate financiare" 

accesibila de pe pagina de pornire.

www.boromir.ro

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 1,5 / 10

BOROMIR PROD SA BUZAU (SPICUL)

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, BET TR, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus, ROTX

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU*

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA**

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o In sectiunea “Despre noi” se mentioneaza ca

societatea este listata la BVB din 2001.

o In subsectiunea Investitori si actionari exista date

despre principalii parametri bursieri, date si

ratinguri de tranzactionare si despre dividende.

o Website-ul are o sectiune de Guvernanta

Corporativa dedicata, cu informatiile si

documentele relevante anexate.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Informatiile privind dividendele sunt prezentate pe

website.

o *Sectiunea RI este dificil de identificat deoarece

este vizibila abia dupa accesarea sectiunii “Despre

noi”.

o Compania nu mentioneaza ca este listata la

categoria Premium.

o Nu exista link pentru a accesa datele emitentului pe

website-ul BVB.

o **Exista un e-mail si un numar de telefon pentru

contact RI, dar nu se mentioneaza departamentul

/persoana desemnata.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 
din 2016?

DA, partial. Intrebarile frecvente din versiunea 

engleza a website-ului au fost actualizate, a fost 

eliminata mentiunea privind cumpararea actiunilor 

printr-un anumit broker care nu mai exista de la 

finalul anului 2008. Informatia despre pretul actiunilor 

a fost actualizata la nivelul anului 2016.

Subsectiunea "Investitori si actionari" este in 

cadrul sectiunii "Despre BRD" si este

segmentata in AGA, Comunicare financiara, 

Guvernanta Corporativa, Actiunea BRD si

Contact investitori.

www.brd.ro
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,5

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

1 ora

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 8,5 / 10

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 BURSA DE VALORI BUCURESTI

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, BET-XT, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: DA

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Sectiunea RI contine rapoarte, grafice,

prezentari, stiri actualizate si informatii despre

datele de tranzactionare curente.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile pe website.

o Informatiile privind dividendele si politica de

dividend sunt prezentate pe website.

o Sunt mentionate numele si adresa de email a

persoanelor desemnate pentru RI.

o In cadrul sectiunii “Relatia cu Investitorii”,

subsectiunea “Adunari Generale ale Actionarilor”

(pe versiunea in limba engleza a website-ului) titlurile

sunt toate in limba romana, in timp ce documentele

sunt prezentate atat in limba romana, cat si in limba

engleza.

o Nu exista o sectiune de Guvernanta Corporativa pe

website si, prin urmare, Codul de Guvernanta

Corporativa, precum si informatiile conexe sunt greu

de gasit.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

DA, partial. A fost adaugata prezentarea 

pentru investori.

Sectiunea RI include: Privire generala, 

Noutati Investitori, Actiunea BVB, AGA, 

Calendar financiar, Informatii financiare, 

Prezentari, Webcast, Evenimente. 

www.bvb.ro
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

8 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,25 / 10

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 CARBOCHIM

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o La accesarea informatiilor corespunzatoare anilor 2013-2017

din cadrul subsectiunii “Actionari” (versiunea in limba engleza

a website-ului), utilizatorul este redirectionat catre versiunea in

limba romana. Cu toate acestea, versiunea in limba romana

a website-ului contine unele documente in limba engleza.

o Rapoartele periodice si curente, materialele AGA si calendarul

financiar sunt furnizate in cadrul aceleiasi subsectiuni, fara a fi

intr-o ordine, iar cautarea unui anumit document este dificila.

o Nu se mentioneaza ca societatea este listata la BVB. Nu exista

informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier al actiunilor

sau link-ul catre sectiunea emitentului pe website-ul BVB.

o Nu exista informatii sau documente legate de Guvernanta

Corporativa pe website.

o Nu sunt prezentate pe website informatii cu privire la

dividende si nu sunt furnizate CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru actionari sunt incluse in 

sectiunea “Despre noi”,  subsectiunea 

“Actionari”, si sunt disponibile pe pe pagina 

principala. Informatiile sunt segmentate pe 

ani.

www.carbochim.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

(AGA, rapoarte curente, calendar financiar).

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,25

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 1,75 / 10

CARBOCHIM

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Majoritatea documentelor legate de

Guvernanta Corporativa sunt incarcate pe

website (Actul constitutiv, declaratia “Aplici

sau Explici" etc.).

o Sunt furnizate CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie.

o Nu exista versiunea in limba engleza a paginii; unele

documente in limba engleza sunt disponibile pe versiunea

in limba romana a site-ului.

o Sectiunea RI este dificil de gasit, fiind plasata in partea de

jos a paginii principale.

o Nu se mentioneaza ca societatea este listata la BVB. Nu

exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier al

actiunilor sau link catre sectiunea emitentului pe website-

ul BVB.

o Capitalul social este exprimat in ROL in loc de RON.

o Nu exista informatii cu privire la politica de dividend.

o Pe website exista informatii despre dividende doar pentru

2014 si 2015.

o Nu este furnizat niciun contact pentru RI, doar contactul

unor persoane din conducerea executiva.

o Raspunsul la email-ul cu solicitarea de informatii a fost

concis si a oferit doar link-uri catre bvb.ro si website-ul

companiei.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in partea de jos a paginii de pornire, in 

sectiunea "Informatii despre actionari". 

Sectiunea este structurata in: Guvernanta

corporativa si inca 5 segmente, cate unul

pentru fiecare an intre 2013 si 2017. Toate

documentele sunt grupate pe ani. 

www. bestwesternbucovina.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului.

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

22 ore

Calitatea

raspunsului: 

slab

Punctaj Total: 3,25 / 10

CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE

Matricea evaluarii:



52
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 CEMACON SA CLUJ-NAPOCA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Versiunea in limba engleza a site-ului este incompleta. Continutul

subsectiunii "Rapoarte pentru investitori" in limba engleza este

mai redus decat cel al aceleiasi sectiuni in limba romana si nu

include, de exemplu: calendarul financiar pentru 2017 sau

rezultatele financiare inainte de 2014. Documentele incarcate in

sectiunea “Rapoarte pentru investitori” sunt ordonate pe tip de

activitate, dar nu in ordine cronologica, ceea ce face ca

documentele sa fie greu de gasit.

o Nu se mentioneaza ca societatea este listata la BVB, nu exista

informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier sau link-ul catre

sectiunea emitentului pe website-ul BVB.

o Informatiile furnizate in subsectiunea “Evolutie” sunt vechi,

“Structura actionariatului" nu este datata iar pentru versiunea in

limba engleza a website-ului continutul acestei sectiuni este in

limba romana.

o Subsectiunea “Guvernanta corporativa" din sectiunea “Despre"

este disponibila numai pe versiunea in limba romana a website-

ului. O parte din informatiile despre Guvernanta Corporativa sunt

incluse in aceasta sectiune, pe versiunea in limba romana in

timp, ce altele se gasesc in sectiunea RI / Rapoarte.

o Nu sunt prezentate informatii cu privire la dividende.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea "Relatii actionariat", pe pagina

de pornire. Structura sectiunii este: Situatii

financiare, Evolutie, Materiale AGA, 

Rapoarte pentru investitori.

www.cemacon.ro

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte anuale, trimestriale,

semestriale), insa website-ul in limba romana

contine mai multe informatii decat cel in limba

engleza.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile pe website.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,75

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun 

raspuns

Punctaj Total: 4,25 / 10

CEMACON SA CLUJ-NAPOCA

Matricea evaluarii:



54
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 COMCM SA CONSTANTA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si afisate in functie de momentul

publicarii: AGA, rapoarte curente, rapoarte

financiare.

o Website-ul este dificil de utilizat, informatiile sunt greu de

gasit, sectiunea "Informatii" nu are structura,

documentele si informatiile sunt prezentate unele dupa

altele.

o Nu exista o versiune in limba engleza a website-ului.

o Nu exista sectiune de RI.

o Nu exista nicio mentiune despre Guvernanta

Corporativa.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt

disponibile pe website.

o Nu se mentioneaza ca societatea este listata la BVB, nu

exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier

sau link-ul catre sectiunea emitentului pe website-ul

BVB.

o Nu sunt prezentate informatii cu privire la dividende.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori pot fi gasite in 

sectiunea “Informatii” din cadrul website-ului.

www.comcm.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



55
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 1 / 10

COMCM SA CONSTANTA

Matricea evaluarii:



56
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 COMELF

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Sunt furnizate informatii cu privire la

dividende.

o Nu exista o sectiune RI; sectiunea “Investitii” creeaza confuzie

deoarece prezinta investitiile materiale ale companiei si nu are

legatura cu investitorii. Unele informatii sunt incluse in sectiunea

“Informatii la zi”, insa doar pe versiunea in limba romana a website-

ului. In limba engleza numele sectiunii nu este tradus si nu contine

informatii.

o Compania mentioneaza ca este “una din cele 12 unitati

fondatoare ale Bursei de valori din Romania”  ?.

o Informatiile pentru investitori (rapoarte curente/periodice, decizii

AGA, calendar financiar) sunt disponibile in sectiunea “Informatii la

zi” atat in romana cat si in engleza, acoperind ultimii doi ani.

Documentele sunt in ordine aleatorie.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt disponibile.

o Documentele privind Guvernanta Corporativa sunt disponibile

numai in limba romana si nu contin toate informatiile relevante

(politica de dividend, actul constitutiv etc.)

o Nu se mentioneaza ca societatea este listata la BVB, nu exista

informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier sau link-ul catre

sectiunea emitentului pe website-ul BVB.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile despre investitori se gasesc in 

sectiunea "Informatii la zi", accesibile din 

pagina de pornire. Structura sectiunii este: 

Codul de Guvernanta Corporativa, 

Dividende.

www.comelf.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



57
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun 

raspuns

Punctaj Total: 1,25 / 10

COMELF

Matricea evaluarii:



58
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 COMPA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-BK, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale)

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, Declaratii financiare.

o Exista o subsectiune numita “Info actiuni” unde

se mentioneaza ca societatea este listata la

BVB si este furnizat link-ul catre website-ul BVB.

o Subsectiunea de Guvernanta Corporativa

contine declaratia “Aplici sau Explici" este din

2016, iar "Codul de Guvernanta Corporativa"

este din februarie 2015, iar CV-urile membrilor

Consiliului de Administratie sunt publicate pe

website.

o Exista documente incarcate pe versiunea in limba

romana a website-ului, care nu apar pe versiunea in

limba engleza, cum ar fi rapoartele financiare

anterioare anului 2015 etc.

o Informatiile privind dividendele nu sunt prezentate pe

website.

o Nu exista informatii cu privire la pretul actiunilor.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului din 

2016?

DA, partial. Categoria sub care compania

este listata a fost actualizata la Standard. 

Sectiunea RI are urmatoarea structura: AGA, 

Info actiuni, Guvernanta Corporativa, Date 

financiare, Raportari legale.

compa.ro



59
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,5

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 3,5 / 10

COMPA

Matricea evaluarii:



60
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 COMPANIA ENERGOPETROL SA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Informatie vizibila cu privire la 

insolventa:

NU

DA

o Sectiunea “Informatii catre Actionari” nu este disponibila pe

versiunea in limba engleza a website-ului.

o Sectiunea "Informatii catre Actionari" contine doar

convocarile comitetului/adunarii de creditori, procesele

verbale ale acestor adunari precum si procese verbale de

licitatie.

o Pe versiunea in limba engleza a site-ului, sectiunea cu date

financiare se opreste la informatii pentru anul 2011 si, chiar

daca documentele au titluri in limba engleza, continutul este

in limba romana.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier

sau link-ul catre sectiunea emitentului pe website-ul BVB.

o Nu exista informatii sau documente legate de Guvernanta

Corporativa pe website.

o Nu exista informatii despre Consiliul de Administratie al

companiei.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea "Companie", grupata in: Despre

noi, Stiri, Informatii despre actionari, Vanzari, 

Date financiare. In varianta in limba engleza, 

sectiunea are cu doua subsectiuni mai putin

decat versiunea in limba romana.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.energo.ro

o Sunt furnizate informatii despre insolventa.

o Informatiile pentru investitori (AGA, rapoarte

curente, calendar financiar) si rapoartele

financiare sunt disponibile pe versiunea in

limba romana a website-ului.

Compania este in INSOLVENTA

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



61
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,25

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 0,25 / 10

COMPANIA ENERGOPETROL SA

Matricea evaluarii:



62
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 CONCEFA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

Informatie vizibila cu privire la 

insolventa:

NU

o Informatile financiare sunt disponibile

pentru fiecare an (raportari trimestriale,

semestriale si anuale).

o Arhitectura website-ului este invechita, acesta fiind greu de utilizat.

Exista erori la accesarea documentelor din sectiunea "Actionariat".

Versiunea in limba engleza a site-ului difera de cea in limba romana

si are linkuri cu erori.

o Nu exista informatii cu privire la insolventa societatii.

o Prospectul de listare poate fi descarcat insa nu poate fi accesat.

o Data ultimei actualizari a calendarului financiar disponibil si a

documentelor de Guvernanta Corporativa este 2013.

o Administratorii companiei nu sunt prezentati; in sectiunea “intrebari

frecvente” a versiunii in limba engleza a website-ului este furnizata

lista membrilor Consiliului de Administratie din perioada 2007-2011.

o Link-ul catre website-ul BVB nu este functional. Nu exista informatii

despre pretul actiunii sau simbol.

o In cadrul sectiunii "Actionari" este specificat ca societatea este

listata la BVB, Categoria I in locul categoriei Standard.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Sectiunea RI (“Actionariat”) are urmatoarea

structura:  Actiuni, Guvernanta Corporativa, 

Majorare de capital social, Informari, 

Calendar financiar, Raportati financiare, 

AGA, Intrebari frecvente. 

www.concefa.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in INSOLVENTA

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



63
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,25

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0

Compania nu 

prezinta intr-un loc

vizibil informatii 

despre 

insolventa.

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 1,25 / 10

CONCEFA

Compania este in INSOLVENTA

Matricea evaluarii:



64
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 CONDMAG SA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

NU

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Website-ul companiei nu este functional.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website nefunctional.

o Niciunul.

Website-ul companiei nu este functional. 

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.

Compania este in INSOLVENTA



65
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 0 / 10

CONDMAG SA

Compania este in INSOLVENTA

Matricea evaluarii:



66
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 CONPET

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, BET-NG, BET-XT, BETPlus, BET-TR, BET-XT-TR

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website

si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar. Informatile financiare sunt

disponibile pentru fiecare an (raportari trimestriale,

semestriale si anuale).

o Website-ul contine un link catre website-ul BVB, pretul

actiunilor, simbolul, variatia pretului, cel mai bun pret de

cumparare si cel mai bun pret de vanzare. Datele sunt

afisate cu o intarziere de 15 minute.

o Informatiile privind dividendele si politica de dividend

sunt prezentate pe website.

o Exista o sectiune dedicata CG ce contine Actul

constitutiv si regulamentul de CG.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Sectiunea RI contine analiza emitentului realizata de

brokeri si banci.

o Sunt mentionate numele si adresa de e-mail a persoanei

desemnate pentru RI.

o Pe pagina principala, versiunea in engleza

a website-ului, exista un tabel de evolutie a

pretului actiunilor care nu este disponibil pe

pagina in limba romana.

o "Declaratia de avere si interese" disponibila

in cadrul sectiunii Guvernanta Corporativa -

versiunea romana a site-ului, nu exista pe

versiunea in limba engleza.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt diponibile in 

sectiunile “Guvernanta Corporativa” 

(Regulament de Guvernanta Corporativa, 

Consiliul de Administratie, Declaratii de avere

si interese) si “Relatia cu investitorii" (Info 

actionari, Calendar financiar, Comunicate

de presa, Documente AGA). 

www.conpet.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



67
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,75

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

2 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,5 / 10

CONPET

Matricea evaluarii:



68
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 CONTED SA DOROHOI

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Pe versiunea in limba engleza a site-ului, informatiile

pentru investitori sunt prezentate doar pentru anii

2015-2017, insa pe versiunea in limba romana, exista

mai multe informatii disponibile.

o Toate documentele financiare si de interes pentru

investitori sunt afisate unele dupa altele, intr-o

coloana, si sunt greu de urmarit.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul

bursier al actiunilor sau link-ul catre sectiunea

emitentului pe website-ul BVB. Nu este mentionat pe

ce bursa este listata compania.

o Sunt oferite informatii cu privire la dividende doar

pentru 2016.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt

disponibile pe website.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatia pentru investitori este disponibila 

in cadrul sectiunii “Actionariat”. Informatia

este segmentata pe ani.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.conted.ro

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte anuale, trimestriale,

semestriale).

o Declaratia “Aplici sau Explici” este disponibila

pentru 2016 si 2017 dar nu exista alte informatii

legate de GC.

Website ajustat urmare a auditului din 

2016?

DA, partial. Designul site-ului a fost usor

imbunatatit, inainte textul nu era formatat

corect pe pagina si nu existau optiuni de 

parcurgere. Fara modificari de continut. 



69
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 3 / 10

CONTED SA DOROHOI

Matricea evaluarii:



70
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 COS TARGOVISTE

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

Informatie vizibila cu privire la 

insolventa:

DA

o Nu exista versiune in limba engleza a site-ului. Unele

documente pentru investitori sunt traduse in limba

engleza, inclusiv titlurile, dar numai incepand din 2017.

Pentru anii precedenti numele documentelor sunt in

limba romana.

o Informatiile pentru investitori, inclusiv informatiile

financiare, sunt prezentate fara a fi segmentate pe ani,

fiind greu de urmarit si identificat.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul

bursier al actiunilor sau link-ul catre sectiunea

emitentului pe website-ul BVB.

o Nu exista informatii sau documente legate de

Guvernanta Corporativa pe website.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

DA, partial. Incepand cu anul 2017, 

compania a adaugat titlurile documentelor

pentru investitori si in limba engleza.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in INSOLVENTA

www.cos-tgv.ro

Informatii pentru investitori se gasesc in 

sectiunea "Informatii despre actionari / 

Insolventa / Anunturi". 

o Sunt furnizate informatii despre insolventa.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website: AGA, rapoarte curente, Declaratii

financiare.

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Sunt furnizate informatii despre administratorii

companiei.



71
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului. 

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

48 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 4 / 10

COS TARGOVISTE

Compania este in INSOLVENTA

Matricea evaluarii:



72
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 DAFORA SA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

NU*

Continut RI in engleza: NU*

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA**

Prezentarea RI: NU

Informatie vizibila cu privire la 

insolventa:

DA

o Website-ul este modern si usor de utilizat.

o Exista informatii vizibile despre reorganizarea

judiciara a companiei pe pagina principala.

o Exista o sectiune CG ce contine declaratia

“Aplici sau Explici" din 2016 precum si Codul

de Guvernanta Corporativa.

o Exista informatii despre conducerea

companiei, precum si despre administratorul

judiciar.

o *Website-ul este disponibil numai in limba engleza,

dar toate rapoartele/declaratiile sunt in romana.

o Unele documente pentru investitori sunt publicate in

sectiunile "Rapoarte financiare" si “AGA" pentru 2016

si 2015, dar informatiile nu sunt complete si

documentele pentru anii precedenti nu sunt

prezentate.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul

bursier sau link-ul catre sectiunea emitentului pe

website-ul BVB.

o **Exista un nume si un telefon al contactului

dedicate pentru IR in cadrul sectiunii “Guvernanta

Corporativa”, dar nu si adresa de e-mail.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

DA, partial. Nu mai apar avertizari cu privire 

la infectia cu virusi, dar acum nu mai sunt 

disponibile pe website informatiile despre 

listare. 

Informatiile pentru investitori se gasesc in 

cadrul sectiunii “Investitori” si au urmatoarea

structura: Rapoarte financiare, AGA. 

Rapoarte curente, Calendar Financiar, 

Guvernanta Corporativa. 

www.dafora.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in reorganizare



73
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Website-ul este

doar in limba

engleza insa

documentele RI 

sunt in limba

romana.

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun

raspuns

Punctaj Total: 1,5 / 10

DAFORA SA

Compania este in reorganizare

Matricea evaluarii:



74
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ELECTRICA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, BET-NG, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus, ROTX

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: DA

o Website-ul este usor de utilizat si informatiile pot fi

gasite cu usurinta.

o Informatile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (raportari trimestriale, semestriale si anuale).

o Informatiile privind dividendele sunt prezentate pe

website.

o Exista o sectiune de Guvernanta Corporativa

dedicata, ce contine documente relevante, CV-urile

membrilor Consiliului de Administratie etc.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Exista informatii despre simbolul companiei si link-uri

catre bursele pe care este listata compania. Sunt

publicate informatiile despre IPO-ul din 2014.

o Sunt mentionate numele si adresa de email a

persoanei desemnate pentru RI.

o Sectiunea "Cotatia BVB" contine o captura de ecran

cu un grafic si un link catre website-ul BVB, in loc sa

includa graficul evolutiei preturilor actiunilor.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a 
auditului din 2016?

Nu a fost necesar.

Sectiunea RI accesibila de pe pagina

principala si este structurata astfel: Noutati, 

Elemente de strategie, Calendar financiar, 

Rezultate si Raportari, Actiuni si Actionari, 

AGA, Guvernanta Corporativa, IPO iunie

2014, Asistenta investitori.

www.electrica.ro



75
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

7 zile

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 7,75 / 10

ELECTRICA

Matricea evaluarii:



76
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ELECTROAPARATAJ

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte anuale, trimestriale,

semestriale) desi sunt dificil de gasit (in

sectiunea "Despre noi").

o Website-ul nu este usor de utilizat, informatiile sunt greu de gasit, nu

exista sectiune RI.

o Nu se mentioneaza ca societatea este listata, nu exista link-uri catre

website-ul BVB si nici informatii despre pretul sau simbolul actiunilor.

o In cadrul versiunii in limba romana a site-ului, unele documente sunt

traduse in limba engleza. Unele documente au denumirea in limba

engleza, altele au denumirea in limba romana dar se mentioneaza

ca sunt in "Engleza", si sunt publicate in acelasi loc cu documentele

in limba romana.

o Pe versiunea in limba engleza a website-ului, sectiunea dedicata

investitorilor se numeste "Principalii actionari", iar continutul este in

limba romana.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt publicate pe

website.

o Informatiile privind dividendele nu sunt prezentate pe website.

o Nu sunt disponibile informatii pentru investitori, exista doar informatii

legate de AGA publicate pe mai multe pagini din website.

o Nu exista un document referitor la Guvernanta Corporativa.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Despre noi”, subsectiunea

“Rapoarte curente", in ordine cronologica in 

functie de momentul publicarii. 

www.electroaparataj.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului din 

2016?

NU.



77
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 0 / 10

ELECTROAPARATAJ

Matricea evaluarii:



78
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Niciunul. o Nu exista o sectiune RI dedicata. Informatiile pentru

investitori sunt incluse in subcapitolul "Comunicate " care este

disponibil numai in limba romana. Informatiile pentru

investitori sunt disponibile doar pentru perioada 2015-2017.

o Nu exista informatii despre bursa pe care este listata

compania, nici link-ul catre website-ul BVB. Nu exista

informatii despre dividende.

o Nu exista documente sau informatii referitoare la Guvernanta

Corporativa. CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

nu sunt disponibile pe website.

o Anunturile pentru investitori sunt amestecate cu alte

informatii independente (oferte de munca etc.).

o Unele documente sunt traduse in limba engleza (marcate cu

"ENGLISH"), dar titlurile sunt in limba romana. Este un

amalgam de informatii, documentele sunt dispuse unele

dupa altele, unele in limba romana, altele in limba engleza,

intr-o coloana, fara ordine.

o Nu este furnizat niciun contact pentru RI, insa pentru unii

angajati exista e-mailuri de contact cu conturi @gmail.com si

@yahoo.com.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

prin accesarea subsectiunii “Comunicate” 

din cadrul sectiunii “Informatii utile” si sunt

dispuse in ordinea cronologica a publicarii

pe website.

electroarges.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



79
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun

raspuns

Punctaj Total: 0,25 / 10

ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES

Matricea evaluarii:



80
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ELECTROCONTACT

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o o Website-ul este invechit si nu este usor de utilizat.

o Nu exista o sectiune dedicata RI.

o Nu exista informatii pentru investitori (AGA, rapoarte si

calendar financiar) disponibile pe versiunea in limba

engleza a site-ului, exista doar datele de publicare ale

acestor informatii. Versiunea in limba romana a paginii

contine cateva rapoarte traduse in limba engleza, cu

denumirile in limba romana marcate la sfarsit cu "EN", insa

acestea nu pot fi identificate de un investitor strain.

o Nu exista informatii despre pretul si simbolul bursier al

actiunilor sau link-ul catre website-ul BVB.

o Informatiile privind dividendele nu sunt prezentate pe

website.

o Nu exista informatii referitoare la Guvernanta Corporativa,

nu sunt disponibile CV-uri ale membrilor Consiliului de

Administratie.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

din pagina principala, prin accesarea

segmentului “Noutati” din cadrul sectiunii

“Compania”. 

www.electrocontact.ro

o Niciunul.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



81
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista

informatii pentru RI 

pe versiunea

engleza a 

website-ului

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0,25

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 0,25 / 10

ELECTROCONTACT

Matricea evaluarii:



82
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ELECTROMAGNETICA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-BK, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatiile privind dividendele sunt

prezentate pe website.

o Una din subsectiunile website-ului contine un

link catre website-ul BVB.

o Website-ul este foarte dificil de navigat.

o Sub-sectiunea "Informatii" ce contine informatii pentru

investitori este disponibila numai pe versiunea in limba

romana a website-ului.

o Versiunea in limba romana a website-ului este usor diferita

de cea din limba engleza iar informatiile prezentate nu

sunt consecvente (de exemplu, unele documente au ora

la care au fost publicate, unele documente nu au

aceasta informatie). Nu toate documentele au aceeasi

structura.

o Structura actionariatului este invechita, fiind cea de la

31.12.2014.

o Sunt furnizate doar informatii de baza despre membrii

Consiliului de Administratie, fara a fi furnizate si CV-urile.

o Nu exista informatii privind evolutia pretului actiunilor sau

simbolul bursier.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea "Companie", subsectiunea

"Investitori", structurate dupa cum urmeaza: 

Info Investitori, Rapoarte curente, Informatii

financiare, Adunari Generale, Dividende, 

Linkuri utile, Contact.

www.electromagnetica.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



83
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 1 / 10

ELECTROMAGNETICA

Matricea evaluarii:



84
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ELECTROPUTERE

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

NU

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Niciunul. o Website-ul companiei nu este functional.

Website nefunctional.

Website-ul companiei nu este functional. 

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



85
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 0 / 10

ELECTROPUTERE

Matricea evaluarii:



86
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 FARMACEUTICA REMEDIA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o in sectiunea "Despre noi" exista informatii ca

societatea este listata la BVB, categoria Standard.

o Pagina principala are un link catre pagina

dedicata emitentului pe website-ul BVB. Pe

website se regasesc de asemenea informatii

privind caracteristicile actiunilor.

o Website-ul are o subsectiune dedicata

Guvernantei Corporative, cu documentele

relevante incluse.

o Sunt furnizate CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie.

o In sectiunea AGA, in cadrul versiunii in limba engleza

a site-ului, documentele sunt doar din 2014 pana in

prezent.

o In subsectiunea “Guvernanta Corporativa”, versiunea

in limba engleza a site-ului, documentele sunt

prezentate in format Word, fara semnatura.

o Subsectiunea “Tranzactii bursiere” din cadrul sectiunii

Informatii financiare nu este functionala.

o Informatiile furnizate in subsectiunea "Dividende" nu

sunt complete si ar trebui sa includa si informatii

despre platile dividendelor in anii anteriori.

o *Exista un e-mail si un numar de telefon pentru

contact RI, dar nu se mentioneaza departamentul

/persoana desemnata

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului din

2016?

DA, partial. website-ul in limba engleza a fost
actualizat cu informatii in limba corespunzatoare,

dar nu in intregime. Situatiile financiare sunt acum

si in limba engleza. Sectiunea "Guvernanta

Corporativa" contine informatii actualizate in

limba engleza.

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Relatia cu Investitorii” si contine

urmatoarele subsectiuni: Rapoarte curente, 

Informatii actionari, Informatii Financiare, 

Guvernanta Corporativa.

www.remedia.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



87
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,5

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun

raspuns

Punctaj Total: 6,5 / 10

FARMACEUTICA REMEDIA

Matricea evaluarii:



88
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 FONDUL PROPRIETATEA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, BET-FI, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus, ROTX

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website si

sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Informatile financiare sunt disponibile pentru fiecare an

(raportari trimestriale, semestriale si anuale).

o Exista o sectiune dedicata CG ce contine toate

documentele relevante.

o Informatiile privind dividendele si politica de dividend sunt

prezentate pe website.

o Sunt furnizate CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie.

o Informatiile despre actiuni (pretul actiunilor, simbolul

bursier, evolutia) sunt incluse pe website, fiind prezentate

cotatiile de la ambele burse pe care societatea este

listata, BVB si LSE.

o Informatiile despre analistii care acopera compania si

rapoartele acestora sunt prezentate pe website.

o Sunt mentionate numele si adresa de email a persoanei

desemnate pentru RI.

o Versiunea in limba engleza a website-ului

are unele erori: nu este intotdeauna

accesibila.

o Sectia Guvernanta Corporativa este dificil

de gasit.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului din 

2016?

DA, partial. Informatia despre pretul actiunilor de la 

BVB a fost actualizata.

Exista o sectiune dedicata investitorilor. Pe

pagina de pornire se face referire la 

sectiunea IR, atat in limba romana, cat si in 

limba engleza, structurata pe tipuri de 

informatii, inclusiv prezentari si analize

independente. Guvernanta Corporativa este

in cadrul sectiunii “Despre Fond” /  “Despre

Fondul Proprietatea”.

www.fondulproprietatea.ro



89
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 0,75

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,75

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

3 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,25 / 10

FONDUL PROPRIETATEA

Matricea evaluarii:



90
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 IAR BRASOV

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-BK, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI: NU

o Website-ul este modern si usor de utilizat.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Sunt furnizate informatii despre pretul pe actiune

si simbolul bursier.

o Sunt furnizate toate informatiile relevante

referitoare la CG (declaratia privind

conformitatea cu Codul de Guvernanta

Corporativa al BVB, Politica de remunerare,

Politica de dividend, Lista cu persoanele care

au acces la informatii privilegiate etc.)

o Sunt furnizate informatii privind dividendele.

o Sunt furnizate CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie.

o Versiunea in limba engleza a site-ului nu este

completa, deoarece inca mai exista continut de

tradus si actualizat, le fel si in sectiunea RI.

o In sectiunea Investitori, versiunea in limba engleza a

website-ului, majoritatea rapoartelor si documentelor

AGA sunt publicate in limba romana.

o Nu este publicat link-ul catre sectiunea emitentului pe

website-ul BVB.

o *Nu sunt furnizate email-urile persoanelor de contact

pentru RI, doar numele si numerele de telefon.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a 
auditului din 2016?

Nu e aplicabil, emitentul are un website 

nou.

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe pagina de pornire, in sectiunea

"Investitori". Structura sectiunii este: 

Documente de referinta, Informatii generale, 

Elemente de Guvernanta Corporativa, 

Comunicate, Raportari conform pietei de 

capital, AGA. 

www.iar.ro
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,5

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 6 / 10

IAR BRASOV

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-BK, BET-XT, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI : NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Website-ul are o Sectiune Guvernanta

Corporativa separata, cu toate informatiile /

documentele relevante actualizate, inclusiv

politica de dividend.

o Sunt furnizate CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie.

o Se mentioneaza ca societatea este cotata la

BVB, exista informatii despre simbolul bursier si

alte caracteristici ale actiunilor.

o In sectiunea "Actionari/ Investitori", subsectiunea

"Relatii cu actionarii si investitorii", se mentioneaza ca

societatea este cotata la BVB sub Categoria I

Premium.

o Nu este furnizat link-ul catre website-ul BVB, nu exista

informatii cu privire la pretul actiunilor, doar o

captura de ecran cu evolutia pretului pe actiune

intre ianuarie 2016 - ianuarie 2017.

o *Exista un e-mail si un numar de telefon pentru

contact RI, dar nu se mentioneaza departamentul

/persoana desemnata

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului din 2016?

DA, partial. Structura actionariatului a fost actualizata. 

Versiunea engleza a website-ului contine situatiile

Financiare pentru 2013 si 2014. Versiunea engleza a 

website-ului cuprinde acum toate rapoartele in engleza.

Informatiile pentru investitori se gasesc in 

cadrul sectiunii "Actionari / Investitori" 

accesibila din pagina principala, structurate

dupa cum urmeaza: AGA, Situatii financiare, 

Guvernanta corporativa, Relatii cu actionarii

si investitorii, Coduri / Politici. 

www.impactsa.ro
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,5

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0

Niciun

raspuns

Punctaj Total: 6 / 10

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 MECANICA CEAHLAU

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte anuale, trimestriale,

semestriale), intre 2010 si 2016.

o Este mentionata listarea la BVB, precum si

caracteristicile actiunilor Mecanica Ceahlau,

insa nu exista un link catre pagina dedicata

emitentului din website-ul BVB.

o Structura actualizata a actiunilor este inclusa

pe website, dar nu exista informatii despre

data actualizarii.

o Sectiunea "Actionari" nu are structura, documentele si

informatiile sunt prezentate unele dupa altele, informatiile

sunt plasate fara segmentare.

o Istoricul subsectiunii din sectiunea “Companie”

mentioneaza ca, din 2006, societatea este listata la BVB

Categoria a II-a.

o Nu exista o subsectiune de Guvernanta Corporativa si nu

exista o modalitate prin care sa poata fi urmarite/ gasite

informatii despre CG. Informatiile privind dividendele nu

sunt prezentate pe website.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt

publicate pe website.

o Nu exista contact pentru RI (persoana dedicata, email sau

numar de telefon). Nu exista un calendar financiar 2017

incarcat pe website, ci doar un raport despre o schimbare

a acestuia.

o Raspunsul la emailul trimis pentru RI a inclus link-ul catre

sectiunea Actiuni, unde nu exista informatii referitoare la

politica dividendelor si nici calendar financiar pentru anul

2017.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatia pentru investitori se gaseste in 

sectiunea “Actionariat”

www.mecanicaceahlau.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



95
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,75

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

1 ora

Calitatea

raspunsului: 

slab

Punctaj Total: 3 / 10

MECANICA CEAHLAU

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 MECANICA FINA SA BUCURESTI

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar in

sectiunea “Companie”.

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Navigarea pe versiunea in limba engleza a website-ului nu

functioneaza bine si continua sa redirectioneze catre website-ul in

limba romana.

o Pe pagina principala se afla o stire de tip pop-up, dar anuntul este

in limba romana pe versiunea in limba engleza a website-ului.

o Subsectiunea "Actionariat" este prezenta numai pe versiunea in

limba romana a website-ului. Sectiunea contine doar fisiere pdf.

Unele dintre documentele incluse aici sunt in limba engleza, dar sunt

greu de identificat.

o Nu exista informatii despre pretul sau simbolul bursier al actiunilor sau

un link catre sectiunea emitentului din website-ul BVB.

o Nu exista informatii sau documente referitoare la Guvernanta

Corporativa pe website.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Nu sunt furnizate CV-urile membrilor Consiliului de Administratie .

o Raspunsul la emailul trimis pentru RI a fost succinct si doar a oferit

linkuri catre website-ul emitentului.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe pagina de pornire, in sectiunea

"Compania", precum si in sectiunea “Media“. 

in sectiunea "Companie", informatiile pentru

investitori sunt disponibile in “Actionariat".

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.mecanicafina.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,75

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0

Timp de raspuns:

10 zile

Calitatea

raspunsului: 

slab

Punctaj Total: 2,25 / 10

MECANICA FINA SA BUCURESTI

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 MEDLIFE

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Website-ul este usor de utilizat si informatia

este usor de gasit. Toate subsectiunile sunt

populate cu infomatii actualizate.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Exista o subsectiune dedicata pentru

Guvernanta Corporativa, in cadrul sectiunii

“Relatia cu Investitorii” ce contine toate

informatiile relevante, inclusiv CV-urile

membrilor Consiliului de Administratie .

o Sunt mentionate numele si adresa de email a

persoanei desemnate pentru RI.

o Nu este clar unde este societatea listata, nu

exista nici o referinta / link catre BVB. Nu

exista, de asemenea, niciun simbol si nici

informatii despre evolutia pretului actiunilor.

o Informatiile privind dividendele/politica de

dividend nu sunt prezentate pe website.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

Nu se aplica. Compania nu era listata la 

acel moment. 

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe pagina de pornire, in cadrul sectiunii

“Relatii cu investitorii” si includ urmatoarele

sectiuni: Noutati, AGA, Calendar financiar, 

Rapoarte si prezentari pentru investitori, 

Guvernanta Corporativa, Documente AGA, 

Documente de oferta, Comunicate de presa

www.medlife.ro
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,75

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

18 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 7,75 / 10

MEDLIFE

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Pe pagina principala se mentioneaza ca

societatea este listata la BVB; cele mai

recente rapoarte financiare ale companiei

sunt publicate inclusiv in sectiunea Stiri –

comunicate de presa.

o Informatiile financiare sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani (rapoarte

trimestriale, semestriale si anuale).

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile pe website, in sectiunea

“Despre noi”.

o In sectiunea “Despre noi”, subsectiunea “Compania”,

se mentioneaza ca societatea este listata pe piata

RASDAQ.

o Link-ul care directioneaza catre informatiile despre

listare nu este functional. Aceeasi situatie este si in

cazul sub-sectiunii “Informatii Tranzactionare”.

o Nu toate documentele de pe website sunt accesibile,

unele avand link-urile dezactivate: website-ul are

unele erori de continut.

o Versiunea in limba engleza a website-ului

redirectioneaza catre documentele in limba romana.

o Declaratia “Aplici sau Explici” este disponibila doar pe

versiunea in limba romana a website-ului, in

subsectiunea “Raportari” pentru anul 2015. Pentru

anul 2016 nu exista informatii.

o Informatiile privind dividendele/ politica de dividend

nu sunt disponibile pe website.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

Nu se aplica. Website-ul nu era functional la 

acel moment. 

InformatiIle pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Relatia cu investitorii” de pe

pagina principala. Structura acestei sectiuni

este: Informatii tranzactionare, Structura

Actionariat, Situatii financiare, AGA si

Communicate de presa.

www.nqeholdings.com

Compania nu este inclusa in indicii BVB.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 3 / 10

NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 NUCLEARELECTRICA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BET-NG, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website

si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare an

(raportari trimestriale, semestriale si anuale).

o In subsectiunea Guvernanta Corporativa sunt

disponibile CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie si perioada mandatelor lor, Actul

Constitutiv, Politica de remunerare, Regulamente,

Tranzactii persoane initiate, precum si Declaratia de

aderare la strategia nationala anticoruptie 2016 – 2020

si alte documente relevante

o Informatiile despre pretul actiunilor sunt disponibile

pentru perioade de o zi, luni sau ani.

o Informatiile cu privire la dividende sunt disponibile pe

website.

o Este disponibila o prezentare pentru RI.

o Datele de contact pentru RI sunt disponibile, dar nu in

sectiunea de RI, ci in sectiunea de Contact.

o Pe pagina principala este mentionat ca societatea

este subordonata Ministerului Energiei, Intreprinderilor

Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri in loc de Ministerul

Energiei.

o Nu exista un link catre pagina dedicata emitentului din

website-ul BVB.

o Nu este disponibila politica de dividend.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului din 2016?

DA, partial.  subsectiunea “Istoric" a fost actualizata si

se mentioneaza cand a fost compania listata la BVB. 

Versiunea in limba engleza a sub-sectiunii Guvernanta

Corporativa a fost actualizata pana in februarie 2015. 

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea "Relatii cu investitorii", accesibila

din pagina principala. Structura sa este: 

Prezentari, Structura actionariatului, Rapoarte

curente, Calendar financial 2017, Dividende

2015, Dividende 2014, Dividende 2013, 

Rezultate financiare, Guvernanta

Corporativa, Informatii referitoare la AGA, 

Raportari periodice, Majorare de capital 

2014, Prospect listare, Majorare de capital 

2015.

www. nuclearelectrica.ro
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun 

raspuns

Punctaj Total: 6,5 / 10

NUCLEARELECTRICA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 OIL TERMINAL

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-NG, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile cu privire la Guvernanta Corporativa

sunt disponibile in sectiunea “Consiliu de

Administratie".

o Website-ul ofera informatii despre politica de

dividend si dividende.

o Sunt mentionate numele si datele de contact

ale persoanei desemnate pentru RI.

o Sectiunea pentru RI este dificil de gasit, avand in vedere ca are

nume neobisnuit, “Actionariat 2010-2017”.

o Sectiunea “Actionariat 2001-2009" nu este functionala si

directioneaza utilizatorul pe pagina unui dezvoltator de pagini web.

o Uneori, unele traduceri in limba engleza nu sunt corecte iar mesajul

nu se intelege.

o Nu se mentioneaza pe ce bursa este listata compania, precum si

pretul si simbolul actiunilor sale, sau link-ul catre pagina dedicata

emitentului in website-ul BVB.

o Cele mai recente informatii cu privire la pretul actiunilor sunt din

anul 2015 si sunt incluse intr-un fisier pdf neclar, unde sunt prezentate

datele statistice de tranzactionare pentru fiecare sedinta bursiera in

care actiunile companiei au fost tranzactionate in perioada Iunie -

Decembrie 2015. Ar fi mai usor sa fie inclus un link catre pagina

dedicata emitentului din website-ul BVB.

o Documentele din sectiunea “Biroul de Presa” sunt disponibile doar in

limba romana, inclusiv pe versiunea in limba engleza a website-ului,

unde doar cateva subsectiuni sunt in engleza.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt disponibile pe

versiunea in limba romana a website-ului, in timp ce pe versiunea in

limba engleza sunt disponibile doar 3 din cele 7 CV-uri.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

DA, partial. pe versiunea in limba engleza, 

link-urile catre Parteneri sunt acum 

functionale.

Informatiile pentru investitori sunt disponibile in doua

sectiuni: “Actionariat 2010-2017" si “Actionariat 2001-

2009". Structura sectiunii “Actionariat 2010-2017" este: 

Consiliu de Administratie, AGA, Calendar Financiar, 

Dividende, Directori Executivi, Istoric Tranzactionare, 

Intrebari frecvente, Rapoarte, Declaratii, Despre noi.  

Sectiunea “Actionariat 2001 - 2009" nu este

disponibila. 

www. oil-terminal.com
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,75

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun 

raspuns

Punctaj Total: 4 / 10

OIL TERMINAL

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 OLTCHIM SA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

Informatie vizibila cu privire la 

insolventa:

DA

o Informatiile pentru investitori sunt prezentate pe

website: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Website-ul ofera informatii despre simbolul

bursier al actiunilor si un link catre pagina

dedicata emitentului in website-ul BVB.

o Exista o sectiune de Guvernanta Corporativa

unde sunt declaratiile “Aplici sau Explici” din

perioada 2010 – 2017, precum si Actul

Constitutiv si Codul de Guvernanta

Corporativa actualizat.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt publicate pe website.

o Exista numele si email-urile persoanelor

desemnate pentru RI.

o In subsectiunea “Raportari curente”, sectiunea

“Relatia cu investitorii”, pe versiunea in limba

engleza a website-ului, nu exista date anterioare

anului 2014. Rapoartele curente disponibile pe

versiunea in limba romana dateaza inca din 2006.

o Website-ul prezinta date istorice in limba engleza

doar pentru ultimii 1 sau 2 ani, dar pe versiunea in

limba romana datele sunt prezentate chiar pana in

urma cu 10 ani.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Sectiunea pentru RI este disponibila pe

pagina principala si are urmatoarea

structura: Actiuni, Calendar de comunicare

financiara, Guvernanta Corporativa, 

Raportari curente, Informatii Financiare, 

Prezentari, AGA, Contact.

www.oltchim.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in reorganizare judiciara

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



107
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,75

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

6 zile

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 6,75 / 10

OLTCHIM S.A.

Compania este in reorganizare judiciara

Matricea evaluarii:



108
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 OMV PETROM

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, BET-NG, BET-XT, BET-TR, BET-TX-TR, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: DA

o Toate informatiile publicate pe versiunea in limba

romana a website-ului sunt disponibile si pe

versiunea in limba engleza.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale). Informatiile pentru investitori sunt

disponibile pe website si sunt segmentate pe ani:

AGA, rapoarte curente, calendar financiar.

o Website-ul are o subsectiune dedicata

Guvernantei Corporative cu toate informatiile

relevante, inclusiv politica de dividend etc.

o CV-urile membrilor Consiliului de Supraveghere

sunt publicate pe website.

o Website-ul contine informatii despre dividende.

o Website-ul ofera informatii despre pretul actiunilor

si link-ul catre pagina dedicata emitentului pe site-

ul BVB.

o Exista numele si email-ul persoanei desemnate

pentru RI.

o Simbolul bursier al companiei nu este disponibil pe

website.

o Graficul interactiv privind evolutia pretului

actiunilor nu functioneaza pe toate browserele si

nu este afisat graficul evolutiei:

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Sectiunea pentru RI include: Strategia OMV 

Petrom, Noutati investitori,  Actiuni OMV 

Petrom, Calendar si rezultate financiare, 

AGA, Rapoarte si prezentari pentru investitori, 

Guvernanta Corporativa, Formular comanda

raport anual, Contact, Prospect. 

www.omvpetrom.com

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU, nu erau necesare modificari.



109
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

43 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,25 / 10

OMV PETROM

Matricea evaluarii:



110
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 PETROLEXPORTIMPORT 

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

NU

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website nefunctional.

o Niciunul

Website-ul companiei nu este functional.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.

o Website-ul companiei nu este functional.



111
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 0 / 10

PETROLEXPORTIMPORT 

Matricea evaluarii:



112
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 PREBET AIUD

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU*

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale). Rapoartele curente ale companiei

sunt usor accesibile.

o Pe versiunea in limba engleza a website-ului, informatiile cu privire la

structura actionariatului sunt scrise partial in engleza si partial in romana.

o *In ambele variante ale website-ului, subsectiunile RI si Guvernanta

Corporativa nu au continut. Nu exista documente sau informatii pe

website cu privire la Guvernanta Corporativa.

o Rapoartele si documentele pentru AGA sunt disponibile in limba engleza

doar din semestrul I 2016.

o Toate informatiile pentru investitori sunt structurate in functie de tipul de

documente, dar fara o segmentare pe ani, care ar ajuta utilizatorul.

o Informatiile despre dividende sunt prezentate pe website doar pentru

2016.

o Nu exista informatii despre pretul sau simbolul bursier al actiunilor si niciun

link catre pagina dedicata emitentului in website-ul BVB.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt disponibile pe

website.

o Informatiile din sectiunea “Noutati”, versiunea in limba engleza, sunt

prezentate in limba romana si sunt diferite de cele prezentate pe

versiunea in limba romana a sectiunii.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru actionari se regasesc in 

sectiunea “Info Actionariat”, disponibila din 

pagina principala. Structura acesteia este: 

AGOA/ AGEA, Rapoarte curente, Rapoarte

periodice, Dividende, Calendar financiar, 

Communicate, Relatia cu actionarii, 

Guvernanta Corporativa.

www.prebet.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



113
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,25

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 3,75 / 10

PREBET AIUD

Matricea evaluarii:



114
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 PREFAB SA BUCURESTI

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Website-ul este modern si usor de utilizat.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, rapoarte periodice.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Sectiunea “Guvernanta Corporativa” include

Regulamentul de Guvernanta Corporativa,

precum si CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie.

o Informatiile despre evolutia pretului actiunilor

este disponibila pe pagina principala (in

coltul dreapta jos) si in sectiunea “Actionariat

BVB". Compania ofera si un link catre website-

ul BVB si mentioneaza simbolul bursier al

actiunilor sale pentru investitorii care doresc

sa afle mai multe informatii.

o Nu exista o versiune in limba engleza a website-ului.

o Nu este disponibil un calendar financiar actualizat, ultima

versiune disponibila pe site este din 2015.

o Compania mentioneaza ca actiunile sale sunt listate la

Categoria I in loc de Categoria Standard.

o Subsectiunea “Structura actionariatului" nu este

actualizata.

o Informatiile privind dividendele sunt prezentate pe website

pana in anul 2008, desi compania a platit dividende si in

anii 2015 si 2016.

o Regulamentul de Guvernanta Corporativa nu este

actualizat din anul 2013 si declaratiile aferente sunt din

perioada 2011-2014.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

o Raspunsul la email-ul pentru RI a fost slab, oferind doar link

catre website-ul companiei.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt in sectiunea

“Actionariat BVB”, disponibila din pagina

principala. Structura acesteia este: Actiuni, 

Actionari, AGA, Raportari periodice, 

Raportari curente, Guvernanta Corporativa.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.prefab.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



115
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului.

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,75

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

45 minute

Calitatea

raspunsului: 

slab

Punctaj Total: 4,25 / 10

PREFAB SA BUCURESTI

Matricea evaluarii:



116
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 PRODPLAST 

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Website-ul este modern si usor de utilizat.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Sunt furnizate date de contact precum si

numele departamentului responsabil pentru

RI.

o Singura pagina disponibila in limba engleza este pagina

principala, celelalte subsectiuni sunt disponibile doar in

limba romana.

o Nu este mentionat ca societatea este listata la BVB.

Informatia din sectiunea pentru investitori nu este

structurata bine si ofera acces doar la documente, nu

exista informatii despre pretul sau simbolul bursier al

actiunilor sau link-ul catre pagina dedicata emitentului pe

website-ul BVB.

o Unele documente cu privire la AGA sunt in limba engleza

pe versiunea in limba romana a website-ului.

o Nu exista informatii sau documente despre Guvernanta

Corporativa.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Conducerii

Executive sunt prezentati in sectiunea "Compania",

subsectiunea “Echipa“, dar CV-urile lor nu sunt disponibile.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Actionari“, a carei structura

este: Rapoarte curente, Informatii Financiare, 

AGA.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.prodplast.com

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



117
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului. 

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 1,75

Timp de raspuns:

17 minute

Calitatea

raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 4,75 / 10

PRODPLAST 

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 RETRASIB

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Exista o serie de informatii cu privire la

Guvernanta Corporativa pe website

(Regulament, Act constitutiv, CV-urile

membrilor Consiliului de Administratie).

o Website-ul si sectiunea RI sunt partial in limba engleza, desi

unele sectiuni sunt disponibile doar in limba romana. Nu exista

o versiune in limba romana a website-ului.

o Documentele disponibile pe website in limba engleza au

titlurile in limba romana, fiind dificil de identificat.

o Noutatile pentru investitori nu sunt disponibile, ci doar

documentele AGA.

o Informatiile financiare ale companiei sunt publicate fara o

ordine logica.

o In sectiunea RI, subsectiunea “Raportari", titlurile documentelor

sunt doar in limba romana. Pentru AGA din ianuarie 2017, unele

documente au titlurile si in limba engleza.

o Informatii privind dividende sau politica de dividend nu sunt

disponibile pe website.

o Nu exista informatii despre pretul sau simbolul bursier al

actiunilor companiei sau link-ul catre pagina dedicata

emitentului in website-ul BVB.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investori sunt in sectiunea

"Informatii pentru actionari/ Information for 

Shareholders", pe pagina principala. 

Structura sectiunii este: “Informatii generale" 

si “Raportari". 

www.retrasib.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



119
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,25

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

17 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 3,25 / 10

RETRASIB

Matricea evaluarii:



120
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ROMCAB SA TG. MURES

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

Informatie vizibila cu privire la 

insolventa:

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

Rapoarte curente, calendar financiar.

o Website-ul contine Actul Constitutiv, insa nu

mai exista alte materiale cu privire la

Guvernanta Corporativa.

o Pe pagina principala, exista un link catre

pagina dedicata emitentului din website-ul

BVB.

o Sunt mentionate numele si email-ul persoanei

desemnate pentru RI.

o Nu exista informatii despre insolventa companiei.

o Pretul actiunilor este afisat pe pagina principala,

dar graficul nu a mai fost actualizat din mai 2014.

o Sectiunea RI (versiunea in limba engleza a website-

ului) contine documentele in limba romana;

rapoartele financiare anuale sunt in limba engleza,

insa celelalte rapoarte Financiare sunt in limba

romana.

o Codul de Guvernanta Corporativa al BVB este

publicat in subsectiunea “Rapoarte curente“, dar

este disponibil doar in limba romana.

o Nu exista informatii despre administratorii

companiei.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

DA, partial. Actionariatul companiei a fost 

actualizat in ambele versiuni ale website-ului 

(romana si engleza).

Sectiunea pentru RI este denumita

Actionariat si are urmatoarea structura: AGA, 

Free float, Informatii actionariat si Relatia cu 

investitorii. 

www.romcab.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in INSOLVENTA



121
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0

Compania nu 

ofera informatii cu 

privire la 

insolventa intr-un 

loc vizibil. 

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun

raspuns

Punctaj Total: 2,5 / 10

ROMCAB SA TG. MURES

Compania este in INSOLVENTA

Matricea evaluarii:



122
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ROMCARBON SA BUZAU 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

Rapoarte curente, calendar financiar.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile pe website.

o Sunt mentionate numele si email-ul persoanei

desemnate pentru RI, desi informatiile ar

trebui sa fie mai bine plasate (intr-o sectiune

separata).

o Sectiunea “Actionari” contine o subsectiune

cu raspunsuri pentru investitori si media.

o Arhitectura website-ului este invechita si nu este usor de

utilizat iar informatiile sunt dificil de gasit.

o In sectiunea “Despre noi” se mentioneaza ca societatea

este listata la BVB, Categoria II, in loc de Standard.

o In subsectiunea “Guvernanta Corporativa“, sectiunea

“Despre noi” declaratia “Aplici sau Explici” este din 2011

iar “Regulamentul de Guvernanta Corporativa” este din

2013 si exista doar in limba romana. Nu exista informatii

despre dividende.

o Versiunea in limba engleza a site-ului nu contine toate

documentele corespunzatoare versiunii in limba romana

si, de asemenea, nu toate documentele sunt in limba

engleza.

o In sectiunea RI nu se mentioneaza unde e listata

compania. Nu exista informatii despre pretul actiunilor,

simbolul bursier sau link-ul catre site-ul BVB.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori se gasesc in 

sectiunea “Actionari” accesibila de pe

pagina principala. Structura sectiunii este: 

AGA, Bugetul de venituri si cheltuieli, 

Calendar comunicare financiara, Listare

BVB, Raportari anuale, Raportari curente, 

Raportari semestriale, Raportari trimestriale, 

Relatii cu investitorii. 

www.romcarbon.com

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



123
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,5

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

26 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 4,5 / 10

ROMCARBON SA BUZAU 

Matricea evaluarii:



124
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ROMPETROL RAFINARE 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET NG

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Website-ul contine informatii despre pretul si

simbolul actiunilor si un link catre pagina

dedicata emitentului din website-ul BVB.

o Website-ul are o sectiune dedicata Guvernantei

Corporative, unde se afla Actul Constitutiv.

o CV-urile Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Pe versiunea in limba romana a website-ului, in

sectiunea “Relatii cu investitorii", subsectiunea

“Conducerea Corporatiei", la "Documente de

referinta", se afla doar Actul Constitutiv, fara vreo

referinta la Codul de Guvernanta Corporativa sau alte

documente.

o Titlul sectiunii “Conducerea Corporatiei” este tradus

gresit in limba romana, ar trebui sa fie “Guvernanta

Corporativa”. Sectiunea nu contine toate documentele

(ex. Politica de dividend, previziuni etc).

o Pe versiunea in limba engleza a website-ului, la “Relatia

cu investitorii/ “Rezultate Financiare” si “Rapoarte”/

“Rapoarte partiale si prezentari”, rapoartele publicate

pana in iunie 2015 sunt doar in limba romana.

o Structura actionariatului nu este actualizata.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

DA, partial. Compania a modificat modul

in care informatiile referitoare la pretul

actiunilor este prezentat pe pagina

principala.

Exista o sectiune pentru RI care cuprinde: 

Conducerea corporatiei, AGA, Rezultate

Financiare si rapoarte, Actiuni RRC.

www.rompetrol-rafinare.ro



125
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,75

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,5

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 5,25 / 10

ROMPETROL RAFINARE 

Matricea evaluarii:



126
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ROMPETROL WELL SERVICES 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET NG

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Website-ul contine informatii despre pretul si

simbolul bursier al actiunilor si un link catre

pagina dedicata emitentului din website-ul

BVB.

o Website-ul are o sectiune dedicata

Guvernantei Corporative cu documente

atasate precum Actul Constitutiv, CV-urile

membrilor Consiliului de Administratie.

o In sectiunea “Rezultate financiare”, versiunea in

limba engleza, rapoartele trimestriale, semestriale si

anuale sunt in limba engleza incepand anul 2014.

o Sectiunea “Actiuni PTR” include informatii despre

actiuni, totusi ar putea fi adaugata o reprezentare

grafica a pretului actiunii.

o Codul de Guvernanta Corporativa sau orice alte

rapoarte sau declaratii referitoare la acesta nu se

regasesc pe website, in ciuda faptului ca pentru

GC exista o sectiune dedicata.

o Calendarul financiar ar trebui sa fie in sectiunea

“Rezultate Financiare si Rapoarte”, nu in sectiunea

“Guvernanta Corporativa”.

o Informatiile cu privire la dividende si politica de

dividend nu sunt disponibile pe website.

o Nu sunt prezentate datele de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

DA, partial. Pe pagina principala a 

sectiunii de RI, pretul actiunilor a fost

actualizat in RON. 

Sectiunea pentru RI este disponibila din 

pagina principala si are urmatoarea

structura: Actiuni PTR/ Pretul actiunilor, 

Structura actionariatului, Rezultate Financiare 

si rapoarte, AGA si Guvernanta Corporativa.

rompetrolwellservices.kmginternational.com



127
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,75

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,5

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

45 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 7,75 / 10

ROMPETROL WELL SERVICES 

Matricea evaluarii:



128
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ROPHARMA SA BRASOV

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Subsectiunea “Cotatia BVB" include un link

catre pagina dedicata emitentului din

website-ul BVB.

o Cele mai recente raportari sunt publicate pe

pagina principala in sectiunea “Noutati".

o Subsectiunea “Alte raportari" contine Codul

de Guvernanta din 2016 si Actul Constitutiv.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile pe website.

o In sectiunea RI se mentioneaza ca societatea este

listata la BVB, Tier I in loc de Standard.

o Subsectiunea AGA, versiunea in limba engleza a

website-ului ar trebui redenumita GSM. Aceeasi

sectiune cuprinde documente in limba romana pentru

2016.

o Aproape toate rapoartele prezente in sectiunea RI sunt

in limba romana in cadrul versiunii in limba engleza.

o In sectiunea dedicata Guvernantei Corporative,

versiunea in limba engleza, denumita "Deeds and

statutes", Regulamentul de Guvernanta Corporativa si

declaratia “Aplici si Explici” sunt disponibile doar in

limba romana; declaratia este din anul 2011.

o Informatiile privind dividendele sau politica de dividend

a companiei nu sunt disponibile pe website.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

din pagina principala si au urmatoarea

structura: AGA, Rapoarte anuale, Anuale

consolidate, Rapoarte semestriale, Rapoarte

trimestriale, Alte rapoarte, Communicate, 

Acte si Regulamente, Cotatia BVB.

www.ropharma.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



129
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 5,5 / 10

ROPHARMA SA BRASOV

Matricea evaluarii:



130
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 S.N.G.N. ROMGAZ 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, BET-NG, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus, ROTX

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website si sunt

segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru fiecare an

(raportari trimestriale, semestriale si anuale).

o Pe pagina principala exista un link catre paginile dedicate

companiei pe website-urile BVB si LSE, cu evolutia pretului

actiunilor.

o Website-ul are o sectiune dedicata Guvernantei Corporative, cu

toate informatiile necesare, inclusiv politica de dividend.

o Informatiile cu privire la evolutia pretului actiunilor sunt disponibile

in sectiunea RI unde este si o scurta introducere despre emitent si

pietele unde compania este listata.

o Sunt disponibile numele si email-ul persoanei desemnate pentru

RI.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt publicate pe

website.

o Informatiile cu privire la dividende sunt disponibile.

o Prezentarea pentru RI este actualizata.

o Subsectiunea “Rapoarte anuale“, versiunea

in limba engleza, nu contine Situatiile

Financiare, care sunt disponibile, insa pe

versiunea in limba romana a website-ului.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului din 2016?

DA, partial. Pe versiunea in limba engleza a website-

ului, in subsectiunea “Rapoarte anuale”, unele

rapoarte au acum titlurile in limba engleza. 

Compania a inserat logo-ul special Bucharest Stock 

Exchange Listed Company in subsectiunea pentru

evolutia pretului actiunilor.

Sectiunea de RI este denumita “Relatia cu 

investitorii“, iar informatia este structurata

astfel: AGA, Calendar financiar, Rapoarte

anuale, Rapoarte interimare, Dividende

Romgaz, Prezentari pentru investitori, 

Guvernanta Corporativa, Noutati si

Evenimente, Intrebari frecvente, Contact.

www.romgaz.ro



131
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

17 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,75  / 10

S.N.G.N. ROMGAZ 

Matricea evaluarii:



132
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 S.N.T.G.N. TRANSGAZ 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, BET-NG, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus, ROTX

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI: NU

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru fiecare an

(raportari trimestriale, semestriale si anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website

si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar. Sectiunea AGA contine informatii

din 2008 pana in prezent.

o Website-ul are o sectiune dedicata pentru Guvernanta

Corporativa cu documentele necesare.

o In partea de sus a paginii principale sunt informatii

despre pretul actiunilor, cu un link catre pagina

dedicata emitentului din website-ul BVB.

o In sectiunea RI este prezentat pretul actiunilor din

sedinta de tranzactionare precedenta, cu un link catre

pagina dedicata emitentului din website-ul BVB.

o Website-ul contine informatii despre analistii care

acopera compania.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Sectiunile “Media” si “Comunicate”, versiunea in

limba engleza, nu contin toate informatiile care

se regasesc in limba romana.

o La “Anunturi”, utilizatorul este informat ca

informatiile sunt disponibile doar in limba romana,

dar pe versiunea romana a website-ului,

informatiile sunt publicate atat in romana, cat si in

engleza.

o *Exista un e-mail si un numar de telefon pentru

contact RI, dar nu se mentioneaza

departamentul /persoana desemnata.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului din 2016

following 2016 audit?

DA, partial. Codul de Guvernanta Corporativa si 

Declaratia Aplici sau Explici au fost actualizate 

(2016) si sunt disponibile pe ambele versiuni ale 

website-ului.

Sectiunea RI este accesibila de pe pagina

principala si este structurata dupa cum 

urmeaza: Actionariat, Analisti si rapoarte de 

analiza, Dividende, Guvernanta Corporativa, 

Link-uri utile privind Piata de capital, Rating, 

Informatii tranzactionare, Raportari, AGA, 

Calendar financiar, Contact. Informatii

suplimentare sunt oferite in sectiunea

“Despre noi”.   

www.transgaz.ro



133
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,75

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

17 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,25 / 10

S.N.T.G.N. TRANSGAZ 

Matricea evaluarii:



134
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 SANTIERUL NAVAL ORSOVA 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

NU

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Niciunul o Website-ul companiei nu este functional.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website nefunctional.

Website-ul companiei nu este functional.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



135
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Acuratetea informatiilor disponibile 4 0

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

16 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 2 / 10

SANTIERUL NAVAL ORSOVA 

Matricea evaluarii:



136
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 SIF BANAT-CRISANA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI: NU**

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (raportari trimestriale, semestriale si anuale).

o Exista o sectiune dedicata Guvernantei Corporative

unde sunt prezentate informatiile corespunzatoare.

o Exista un link catre pagina dedicata emitentului pe

website-ul BVB, precum si informatii despre pretul si

simbolul bursier al actiunilor. Informatiile despre pretul

actiunilor sunt prezentate pe pagina principala intr-

un tabel cu titlul “Evolutia actiunii SIF1”, cu o

intarziere de 15 minute.

o Compania mentioneaza indicii bursieri in care sunt

incluse actiunile sale.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Website-ul include informatii despre dividende si

politica de dividend.

o Nu toate intrebarile frecvente disponibile pe

versiunea in limba romana sunt disponibile

pe versiunea in limba engleza a website-

ului.

o *Exista un e-mail si un numar de telefon

pentru contact RI, dar nu se mentioneaza

departamentul /persoana desemnata..

o **Prezentarea pentru RI nu este actualizata,

fiind din aprilie 2016.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului din 

2016?

DA, partial. Compania a corectat Categoria unde 

este listata, de la Categoria I la Categoria Premium.  

In sectiunea de prezentari, au fost adaugate si

rapoartele anuale pentru perioada 2007 – 2011.

Sectiunea RI este accesibila din pagina 

principala si are urmatoarea structura: 

Raportare continua, Raporate financiara, 

Actiunea SIF1, Evenimente, Petitii, Intrebari 

frecvente. 

www.sif1.ro



137
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

14 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,75 / 10

SIF BANAT-CRISANA

Matricea evaluarii:



138
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 SIF HOTELURI

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU*

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

Rapoarte curente, Calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Sectiunea de Guvernanta Corporativa

contine versiunea din 2016 a Codului de GC,

Actul Constitutiv, Declaratia “Aplici sau

Explici” etc.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile pe website.

o Noul website nu are o versiune in engleza.

o Rapoartele sunt disponibile pe website, in sectiunea “Comunicate”,

nu in sectiunea de RI.

o Compania a schimbat website-ul, insa nu a anuntat aceasta

schimbare catre BVB sau catre investitori. Vechiul website nu mai

este functional si nu include un link sau anunt pentru a redirectiona

vizitatorii spre website-ul nou.

o Singurele documente publicate in limba engleza sunt cele cu privire

la AGA, dar acestea sunt publicate pe versiunea romana a

website-ului.

o Informatiile despre pretul actiunilor nu sunt actualizate. Nu este

mentionat simbolul bursier al actiunilor companiei sau link-ul spre

pagina dedicata emitentului pe website-ul BVB.

o In subsolul paginii principale se mentioneaza capitalizarea bursiera

“recenta” si pretul actiunilor, insa acestea nu sunt actualizate.

o Informatiile privind dividendele sau politica de dividend nu sunt

disponibile pe website.

o *Datele de contact pentru RI nu se pot accesa direct, fiind

necesara accesarea unei sub-sectiuni din sectiunea RI si

deschiderea unui document PDF prezentat ca raport curent in titlu.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Pentru actionari", direct de pe

pagina principala. Structura acesteia este: 

Intrebari frecvente, AGA, Politica de 

guvernare corporativa.

www.sif-hoteluri.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a 
auditului din 2016?

Nu se aplica, emitentul are un website 

nou.



139
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului.

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

16 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 3,75 / 10

SIF HOTELURI

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 SIF MOLDOVA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI: NU

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile despre pretul actiunilor si simbolul

bursier, sunt disponibile pe website, in sectiunea

“Despre noi”. Este disponibil si un link spre

pagina dedicata emitentului din website-ul BVB.

o Informatiile cu privire la dividende sunt

prezentate pe website.

o Sectiunea de “Guvernanta Corporativa”

contine cele mai importante documente

(Codul de GC, Politica de dividend, Actul

Constitutiv etc.).

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile.

o Arhitectura website-ului este invechita si nu este usor

de utilizat.

o Subsectiunile “Notificari persoane initiate" si "Petitii" nu

sunt disponibile si pe versiunea in limba engleza a

website-ului.

o Sectiunea "Media" este disponibila pe versiunea in

limba engleza a website-ului, dar articolele sunt in

limba romana.

o * un e-mail si un numar de telefon pentru contact RI,

dar nu se mentioneaza departamentul /persoana

desemnata.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Actionariat" de pe pagina

principala. Structura acesteia este: AGA, 

Structura actionariat, Dividende, Newsletter

lunar, Instructiunea CNVM 6/2012, Notificari 

cf.art.19 Reg.UE 596/2014, Notificari persoane 

initiate, Evolutii BVB, Consultare actionari, 

Modificari date personale actionari, Petitii. 

De asemenea, exista 2 sectiuni pentru 

raportari, „Raportari periodice" si „Raportari 

curente", structurate pe ani.

www.sifm.ro

Website ajustat urmare a auditului din 2016?

DA, partial. In sectiunea „Despre noi", compania a corectat Categoria 

la care este listata, din Categoria I in Premium. Codul de Guvernanta 

Corporativa a fost actualizat cu versiunea 2017. Numele sectiunii 

pentru “Rapoarte curente” a fost schimbat pe versiunea engleza a 

website-ului, din „Press releases" in "Current reports". Sectiunea 

“Dividende” a fost inclusa pe versiunea engleza a website-ului. 

Informatiile despre dividende sunt disponibile pentru perioada 2011 -

2015.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0,25

Timp de raspuns:

7 zile

Calitatea

raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 7,25 / 10

SIF MOLDOVA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 SIF MUNTENIA  

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-BK, BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI: NU

o Website-ul este modern si usor de utilizat. Informatiile despre

listarea la BVB, precum si datele de tranzactionare sunt vizibile pe

pagina principala.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website si sunt

segmentate pe ani (AGA, rapoarte curente, calendar financiar).

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare an (raportari

trimestriale, semestriale si anuale).

o In segmentul dedicat evolutiei pretului actiunilor, exista informatii

despre evolutia pretului actiunilor inca de la listarea companiei,

precum si pentru perioade mai scurte de timp. Sunt oferite si

datele de tranzactionare din sedinta de tranzactionare

precedenta.

o Se mentioneaza ca societatea este inclusa in Categoria

Premium, precum si informatii despre indicii BVB in care actiunile

sale sunt incluse.

o Sunt disponibile toate informatiile si documentele cu privire la

Guvernanta Corporativa (Cod, Act Constitutiv, Politica de

dividend etc.).

o Sunt disponibile CV-urile membrilor Consiliului de Administratie al

companiei.

o Informatiile privind dividendele sunt disponibile.

o Sectiunea AGA este dificil de identificat, deoarece

este plasata in subsectiunea „Evenimente“ (sectiunea

Investitori).

o *Exista un e-mail si un numar de telefon pentru

contact RI, dar nu se mentioneaza departamentul

/persoana desemnata.

o Raspunsul la email-ul pentru RI a fost slab, oferind

doar link-uri din website-ul emitentului, fara explicatii

suplimentare.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatia pentru investitori este accesibila 

de pe pagina principala, in sectiunea 

„Informatii pentru investitori", care este 

structurata astfel: Comunicate si rapoarte 

curente, Raportari financiare, Actiunile SIF 

Muntenia, Evenimente, Petitii.

www.sifmuntenia.ro

Website ajustat urmare a 
auditului din 2016?

Nu este cazul, emitentul are un nou 

website.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

43 ore

Calitatea

raspunsului: 

slab

Punctaj Total: 8,25 / 10

SIF MUNTENIA  

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 SIF OLTENIA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Pe pagina principala se mentioneaza ca

societatea este listata pe Piata Principala a BVB,

la Categoria Premium, inclusiv simbolul bursier al

companiei cu un hyperlink catre pagina

dedicata emitentului in website-ul BVB.

o CV-urile membrilor Consiliului de Supraveghere

sunt disponibile pe website.

o Exista o sectiune dedicata pentru Guvernanta

Corporativa cu majoritatea informatiilor

relevante.

o Exista un nume si email al persoanei desemnate

pentru RI.

o Arhitectura website-ului este invechita si nu este

usor de utilizat.

o Informatiile despre politica de dividend sunt

valabile doar in raportul anual, insa ar trebui sa

aiba o subsectiune separata si dedicata in

sectiunea “Informatii investitori”.

o Nu exista informatii despre dividendele platite de

societate in anii precedenti.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Informatii investitori“ accesibila

de pe pagina principala si care este

structurata astfel: Calendar financiar, 

Raportari, Adunari Generale, Declaratii

detineri, Intrebari frecvente, Anunturi vanzare

actiuni/ active, Oferte publice, Petitii, SAL-

FIN, Arhiva.  

www.sifolt.ro

Website ajustat urmare a auditului din 

2016?

DA, partial. Compania a corectat in newsletter-ul 

lunar Categoria unde este listata, din Categoria I in 

Categoria Premium.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,75

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 1,75

Timp de raspuns:

21 ore

Calitatea

raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 8,25 / 10

SIF OLTENIA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 SIF TRANSILVANIA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-FI, BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: DA

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru fiecare an.

Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website si sunt

segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Website-ul include o sectiune “Guvernanta Corporativa”

care include Regulamentul, Declaratia de Conformitate,

Politica de remunerare a actionarilor si Politica de

remunerare a membrilor CS si ai Directoratului, precum si

Politica de responsabilitate sociala, Politica de previziuni si

informatii despre tranzactiile realizate de persoane initiate.

o Pentru evolutia pretului actiunilor exista un link catre pagina

dedicata emitentului din website-ul BVB. Sunt oferite informatii

despre pretul si despre simbolul bursier al actiunilor.

o Informatiile privind dividendele si politica de dividend sunt

disponibile pe website.

o Sunt oferite numele si email-ul persoanei desemnate pentru

RI.

o Exista o prezentare RI pe website (atat in limba engleza, cat si

in limba romana).

o In subsectiunea Rapoarte Periodice, versiunea in

limba engleza, lipsesc rapoartele consolidate

pentru perioada 2012 - 2014, desi acestea sunt

disponibile pe versiunea in limba romana a

website-ului.

o Pe versiunea in limba engleza a website-ului,

arhiva AGA incepe din august 2014.

o Structura actionariatului nu a fost actualizata din

septembrie 2016.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Sectiunea pentru RI este disponibila pe

pagina principala. Structura sa este: 

Calendar de comunicare financiara, 

Rapoarte (Periodice, Curente, Arhiva), 

Dividende (Comunicate plata dividende, 

Formular cerere plata), Activ net calculat, 

Newsletter lunar, Evolutie actiuni, Intrebari

frecvente, Petitii. 

www.siftransilvania.ro

Website ajustat urmare a auditului din 2016?

DA, partial. Evolutia pretului actiunilor a fost actualizata de la anul 2014 la anul 2016. Versiunea romana a sectiunii “Guvernanta Corporativa" a fost actualizata. O parte dintre Reglementarile
interne au fost publicate si in engleza. Structura actionariatului a fost actualizata de la Decembrie 2014 la Decembrie 2016.  Informatia din sectiunile "Portofoliu" si "Top 10 companii" a fost

actualizata conform datelor din Septembrie 2016. Sub-sectiunile “Vanzari pachete de actiuni" si “Intrebari frecvente” au fost introduse si pe versiunea engleza a website-ului. 
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,75

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,25

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 1,75

Timp de raspuns:

17 ore

Calitatea

raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 8,75 / 10

SIF TRANSILVANIA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 SINTEZA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Logo-ul BVB (vechi) este inclus pe pagina

principala a companiei, redirectionand

utilizatorul website-ului catre pagina dedicata

emitentului din website-ul BVB.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Arhitectura website-ului este invechita iar acesta este dificil de utilizat.

o Sectiunea pentru RI se afla in partea dreapta a paginii principale si nu

este vizibila.

o Versiunea in limba engleza a sectiunii RI nu contine informatii in limba

engleza.

o Compania mentioneaza ca este listata la Categoria a II-a in loc de

Categoria Standard.

o Toate documentele pentru AGA, rapoarte curente/ situatii financiare

sunt plasate intr-o coloana, grupate pe ani. Cateva documente sunt

publicate aleatoriu si in limba engleza, dar titlurile sunt in limba romana.

o Versiunea in limba engleza a paginii principale contine textul in limba

romana. Unele documente sunt traduse in engleza, dar sunt intercalate

cu alte documente in romana (in ambele versiuni ale website-ului).

o Nu exista informatii sau documente cu privire la Guvernanta

Corporativa pe website.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt disponibile.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

de pe pagina principala, prin link-uri: Actiuni, 

Comunicate, Ani.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.sinteza.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista continut

RI in engleza.

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

44 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 5,25 / 10

SINTEZA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 SOCEP  

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website (AGA, rapoarte curente, calendar

financiar).

o Numele si datele de contact ale persoanei

desemnate pentru RI sunt disponibile.

o Compania mentioneaza ca este inclusa in Categoria

I in loc de Categoria Standard.

o In sectiunea RI, subsectiunile “Organizarea si

Functionarea Societatii” si “Managementul Societatii”

nu au continut (in limba romana sau engleza).

o Pe versiunea in limba engleza a website-ului, unele

documente sunt in limba romana, desi titlurile sunt in

limba engleza.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul

bursier, sau un link catre pagina dedicata emitentului

pe website-ul BVB.

o Nu exista informatii sau documente cu privire la

Guvernanta Corporativa pe website.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o CV-urile membrilor Consiliului de Supraveghere nu

sunt disponibile.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Relatia cu investitorii“, a carei

structura este: Organizarea si Functionare

Societatii, Managementul Societatii, 

Rapoarte BVB, AGA, Informare Imediata, 

Arhiva 2008 - 2015, Contact Actionariat.

www.socep.ro

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0

Timp de raspuns:

10 zile

Calitatea

raspunsului: 

slab

Punctaj Total: 6 / 10

SOCEP  

Matricea evaluarii:



152
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Nu exista o versiune in limba engleza a website-ului.

o Sectiunea pentru investitori nu este bine structurata,

este doar o lista de documente plasate in ordine

cronologica.

o Doar unele documente sunt disponibile in engleza,

aleatoriu.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, despre

simbolul bursier sau link-ul catre pagina dedicata

emitentului pe website-ul BVB.

o Nu exista informatii sau documente cu privire la

Guvernanta Corporativa pe website.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt

disponibile.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt accesibile

de pe pagina principala, in sectiunea “Relatii

cu investitorii". Documentele sunt publicate

intr-o coloana, dar structurate pe ani si, in 

unele cazuri, chiar pe luni.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.sccnapoca.ro

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website (AGA, rapoarte curente, calendar

financiar).

o Sunt disponibile numele si email-urile

persoanelor desemnate pentru RI.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului.

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 1 / 10

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 SSIF BRK FINANCIAL GROUP

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU*

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile pe website.

o Sectiunea “De ce BRK Financial Group”

contine o subsectiune dedicata pentru

“Guvernanta Corporativa” si include

declaratia “Aplici sau Explici” si Codul de

Guvernanta Corporativa.

o *Versiunea in limba engleza a sectiunii de RI este mai

scurta decat cea in romana, incluzand doar trei

paragrafe despre evolutia pretului actiunilor in anul

2013; butonul “Arhiva” nu functioneaza.

o In sectiunea “Actionariat", compania mentioneaza

eronat ca actiunile sale sunt incluse in indicii BET, BET-

C si BET-XT.

o Pe website se mentioneaza ca societatea este listata

la Categoria Premium a BVB, dar in sectiunea

“Despre noi" se mentioneaza ca este in Categoria I (in

loc de Premium).

o Nu exista informatii despre evolutia pretului actiunilor,

simbol bursier sau un link-ul catre pagina dedicata

emitentului pe website-ul BVB.

o Informatiile cu privire la Guvernanta Corporativa nu

exista pe versiunea in limba engleza a site-ului.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori se afla in 

sectiunea “Actionariat", accesibila din 

pagina principala. Este structurata astfel: 

AGA, Calendar/ Rapoarte si prezentari, 

Rapoarte anuale/ Situatii Financiare, 

Rapoarte curente, Arhiva 2010 - 2013.

www.brkfinancialgroup.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

1 ora

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 6,5 / 10

SSIF BRK FINANCIAL GROUP

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 STIROM SA BUCURESTI

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU*

Prezentarea RI: NU

o Subsectiunea “Rapoarte curente" contine doar doua

rapoarte pentru anul 2016 si niciunul pentru anii

precedenti.

o Sectiunea “Guvernanta Corporativa” nu contine

informatii. Nu sunt publicate informatii sau

documente cu privire la Guvernanta Corporativa.

o Nu este clar unde este listata societatea, nu exista nici

o mentiune a BVB.

o Nu exista informatii despre evolutia pretului actiunilor,

simbol bursier sau un link-ul catre pagina dedicata

emitentului pe website-ul BVB.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o *Nu este oferit niciun contact pentru RI pe website, ci

doar intr-un fisier pdf in cadrul subsectiunii

“Guvernanta Corporativa”.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori se regasesc in 

sectiunea “Relatii cu investitorii”, disponibila

pe pagina principala. Structura sa este: AGA, 

Rapoarte Financiare, Guvernanta

Corporativa, Rapoarte Periodice, Rapoarte

curente, Comunicate de presa. 

www.stirom.ro

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Iinformatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website (AGA, rapoarte curente, calendar

financiar).

o Cv-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile pe website.

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 2,5 / 10

STIROM SA BUCURESTI

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 TERAPLAST SA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-XT, BET-XT,TR, BET-BK, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website

si sunt segmentate pe ani: AGA, calendar financiar si

Communicate de presa (Rapoarte curente).

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru fiecare an

(raportari trimestriale, semestriale si anuale).

o In sectiunea "Companie/ Despre noi" se mentioneaza

ca societatea este listata la BVB din anul 2008.

o Informatiile privind dividendele sunt disponibile pe

website.

o Sectiunea Guvernanta Corporativa contine toate

informatiile solicitate, politici, Actul constitutiv etc.

o Scurte CV-uri ale membrilor Consiliului de Administratie

sunt disponibile pe website.

o Sunt disponibile numele, functia si datele de contact

ale persoanei desemnate pentru Relatia cu Investitorii.

o Exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier,

si link-ul catre pagina dedicata emitentului pe website-

ul BVB.

o Unele documente sunt disponibile doar pe versiunea

in limba romana a website-ului.

o In subsectiunea “Actiuni", structura actionariatului

este cea de la finalul anului 2015 si difera de cea

diponibila pe website-ul BVB.

o Data intocmirii Codului de Guvernanta Corporativa

nu este clara.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Sectiunea RI are urmatoarea structura: 

Calendar financiar, Communicate de presa, 

Rapoarte Financiare, Key Figures, Actiuni, 

AGA, Guvernanta Corporativa, Contact 

investitori. 

www.teraplast.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 1,75

Timp de raspuns:

4 minute

Calitatea

raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 8,75 / 10

TERAPLAST SA

Matricea evaluarii:



160
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 TMK - ARTROM

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA*

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website, segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o In sectiunea “Despre noi", subsectiunea “Istoric“,

se mentioneaza ca societatea este listata la BVB.

o Link-ul catre pagina dedicata emitentului pe

website-ul BVB este inclus de doua ori pe website-

ul companiei.

o Raportarile sunt disponibile pe ambele variante

ale website-ului, romana si engleza, segmentate

in categorii.

o Exista o subsectiune “Guvernanta Corporativa”

inclusa in sectiunea “Despre noi”, cu informatii

despre management si documentele de referinta.

o Informatii privind dividendele sunt disponibile pe

website.

o *Website-ul este doar in limba engleza, dar sectiunea

“Relatia cu Investitorii" contine doua categorii

distincte pentru raportari: Engleza si Romana.

o Versiunea in limba engleza contine mai putine

raportari decat cea in limba romana. Informatiile

sunt prezentate in sectiunile website-ului atat in limba

romana, cat si in limba engleza, insa informatiile in

limba engleza sunt incomplete.

o Doar o parte dintre documentele cu privire la

Guvernanta Corporativa disponibile in limba romana

sunt disponibile si in limba engleza. Codul de

Guvernanta Corporativa este vechi si incomplet.

o Membrii Consiliului de Administratie sunt mentionati,

insa CV-urilor acestora nu sunt disponibile.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor sau

simbolul bursier.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Contine informatii pentru investitori cu privire

la calendarul financiar pentru anul curent, 

AGA si istoricul dividendelor, toate in sectiuni

distincte. 

www.tmk-artrom.eu

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului din 

2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,25

Nu exista o 

versiune in limba

romana a 

website-ului. 

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,75

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun

raspuns

Punctaj Total: 4 / 10

TMK - ARTROM

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 TRANSELECTRICA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, BET-NG, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus, ROTX

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI: NU

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Website-ul are o sectiune speciala pentru

Guvernanta Corporativa, care include

documentele relevante.

o In subsectiunea “Grafice", utilizatorul este

redirectionat catre pagina dedicata emitentului

pe website-ul BVB, aratand ca graficele sunt

actualizate de BVB.

o CV-urile membrilor Consiliului de Supraveghere

sunt publicate pe website.

o Informatiie cu privire la dividende sunt disponibile

pe website.

o Rapoartele de analiza a companiei sunt

disponibile pe website.

o In introducerea sectiunii de RI, se mentioneaza ca

societatea este listata la Categoria I a BVB, in loc de

Categoria Premium, insa in alte locuri se mentioneaza

corect faptul ca emitentul este listat la categoria

Premium. Aceeasi confuzie este si in sub-sectiunile

“Actiuni” si “Valoarea actiunilor”.

o Pe website este inclus un tabel care ar trebui sa indice

pretul actiunilor, cu mentiunea ca datele sunt preluate

de la BVB cu o intarziere de 15 minute, insa lipseste

pretul actiunilor si este afisata doar valoarea nominala.

o In sectiunea “Raportari periodice”/ “Rapoarte

periodice”/ “Date cheie”, versiunea in limba romana a

website-ului sunt prezentate datele 2014 vs 2013, in timp

ce versiunea versiunea in limba engleza prezinta datele

2013 vs 2012.

o *Exista un e-mail si un numar de telefon pentru contact

RI, dar nu se mentioneaza departamentul /persoana

desemnata.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website ajustat urmare a auditului din 

2016?

DA, partial. Link-ul care directiona vizitatorul

catre pagina dedicata emitentului pe

website-ul BVB a fost actualizat si este

functional. In subsectiunea “Actionari", 

tabelul si informatiile au fost actualizate cu 

informatiile din martie 2017.

Sectiune distincta pentru RI, accesibila din 

pagina principala, cu urmatoarele sub-sectiuni: 

Emisiune de obligatiuni, Oferta publica

secundara, Actiuni, Actionari, AGA, Raportari

periodice, Raportari curente, Guvernanta

Corporativa, Rating, Servicii, Contact RI.

www.transelectrica.ro
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 3

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0.5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

24 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 8,5 / 10

TRANSELECTRICA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI: NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (doar rapoartele anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website, segmentate pe ani: AGA,

rezultate financiare, in diferite sectiuni.

o Pe pagina principala si in sectiunea RI sunt

disponibile informatii despre pretul actiunilor

cu o intarziere de 15 minute, precum si cele

mai bune preturi de cumparare si vanzare.

o Sectiunea RI are un link care directioneaza

catre pagina dedicata emitentului din

website-ul BVB.

o In subsectiunea "Strategie" sunt doua paragrafe si un

titlu mare, partial in romana, partial in engleza.

o Nu sunt disponibile rapoarte curente sau trimestriale.

Versiunea in limba engleza a website-ului nu contine

toate documentele disponibile in limba romana.

o Sectiunea “Guvernanta Corporativa" contine doar

documentele cu privire la AGA din 2016, iar declaratia

“Aplici sau Explici” este publicata in subsectiunea

"Rapoarte".

o Nu exista informatii despre Categoria in care sunt

incluse actiunile companiei.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt

publicate pe website.

o Informatiile privind dividende nu sunt disponibile pe

website.

o * Exista un e-mail si un numar de telefon pentru contact

RI, dar nu se mentioneaza departamentul /persoana

desemnata.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Sectiunea RI “Investitori” include: Investitori, 

Modelul de Business, Rapoarte, Date 

Financiare cheie, Evenimente, Guvernanta

Corporativa.

www.transilvaniaconstructii.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 2

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun

raspuns

Punctaj Total: 5,5 / 10

TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 TURBOMECANICA 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-XT, BET-XT-TR, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

Rapoarte curente, Calendar financiar.

o In ambele variante ale website-ului (limba

romana si limba engleza), in sectiunea

“Investitori” exista o subsectiune “Indice

brusier” in care exista un link spre pagina

dedicata emitentului de pe website-ul BVB

pentru a prezenta evolutia pretului actiunilor.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie

sunt publicate pe website.

o Sectiunea Guvernanta Corporativa este dificil de

identificat, Codul de GC este disponibil doar in limba

romana, lipsesc unele documente (ex. Actul constitutiv).

o Toate documentele publicate pe website pana in 2015 in

sectiunea “Investitori”, versiunea in limba engleza, sunt

disponibile doar in limba romana.

o O scurta descriere a sectiunii “Investitori” mentioneaza ca

societatea este constituent al indicelui BET Plus (informatie

corecta) si, de asemenea, ca este parte a indicelui BET-C

(care nu mai exista), dar nu mentioneaza ca este inclusa

in indicele BET-XT sau BET-XT-TR.

o De asemenea, se mentioneaza ca societatea este inclusa

in Categoria I, desi corect este sa fie mentionata

categoria Standard.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Nu sunt oferite informatii despre pretul sau simbolul bursier

al actiunilor.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunile "Investitori" si “Despre noi" din 

pagina principala si sunt structurate astfel: 

Calendar financiar, AGA, Rezultat preliminar, 

Rapoarte ale Consiliului de Administratie, 

Indice bursier.

www.turbomecanica.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



167
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,75

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,25

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun

raspuns

Punctaj Total: 5 / 10

TURBOMECANICA 

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 TURISM FELIX BAILE FELIX

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Nu exista o versiune in limba engleza a website-ului.

o Sectiunea RI este dificil de identificat, iar cand este

accesata, utilizatorul este redirectionat catre un tip

de website cu arhitectura invechita, pe un domeniu

separat www.turismfelix.eu.

o Unele documente incarcate pe website sunt

disponibile aleatoriu in engleza in loc de romana.

o In subsectiunea dedicata investitorilor, exista un link

“Portofoliu” care deschide o pagina cu rapoarte

AGA, insa documentele disponibile sunt din perioada

2010 – 2011.

o Nu exista informatii cu privire la faptul ca societatea

este listata la BVB, cu privire la pretul sau simbolul

bursier al actiunilor, sau un link catre pagina dedicata

emitentului pe website-ul BVB.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Acasa", segmentul “Informatii

actionariat“ si sunt structurate pe ani. 

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.felixspa.com

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunte disponibile

pe website (AGA, rapoarte curente, calendar

financiar).

o Informatiile privind dividendele sunt

disponibile.

o Exista o declaratie recenta “Aplici sau

Explici”.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului. 

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 1,75

Timp de raspuns:

8 minute

Calitatea

raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 3,5 / 10

TURISM FELIX  BAILE FELIX

Matricea evaluarii:
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Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website: AGA, Rapoarte curente,

Calendar financiar.

o Avand in vedere continutul, sectiunea “Despre Noi”/”About

us” ar trebui numit “Relatii Investitori”.

o Pe versiunea in limba engleza a website-ului, sectiunea

“Despre noi" contine link-uri catre continutul in limba romana.

o Unele documente actualizate pe website sunt disponibile si in

limba engleza, dar sunt plasate pe versiunea in limba romana

a website-ului, cu titluri in limba engleza.

o Nu exista mentiuni cu privire la faptul ca societatea este listata

la BVB, sau cu privire la evolutia pretului actiunilor sau un link

catre pagina dedicata emitentului pe website-ul BVB.

o In subsectiunea dedicata membrilor Consiliului de

Administratie, sunt publicate CV-urile a 2 din cei 5

administratori.

o Nu exista informatii sau documente pe website privind

Guvernanta Corporativa.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

InformatiIe pentru actionari sunt disponibile in 

sectiunea “Despre noi”, accesibila de pe

pagina principala. Structura sa este: 

Rapoarte (Rapoarte anuale, Rapoarte

trimestriale, Rapoarte semestriale, Rapoarte

curente, Lista Informatiilor Privilegiate), AGA, 

Licitatii, Anunturi, Administratori, Directori, 

Protectia Datelor personale, Certificari. 

www.thrmareaneagra.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



171
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 2,5 / 10

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA 

Matricea evaluarii:



172
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 UAMT

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA si

situatii financiare.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale,

anuale) dar nu sunt bine structurate intrucat

sunt dispersate in subsectiunile sectiunii RI.

o Website-ul nu este usor de utilizat si informatiile sunt dificil de gasit.

Informatiile pentru investitori nu sunt structurate pe categorii, iar

documentele sunt prezentate unele dupa altele.

o Sectiunea pentru RI nu exista pe versiunea in limba engleza a

website-ului.

o Versiunea in limba engleza a documentelor pentru AGA si

rapoartelor anuale este disponibila pe versiunea in limba romana a

website-ului, cu titluri in romana si cu mentiunea intre paranteze

(Engleza).

o CV-urile membrilor CA nu sunt publicate pe website.

o Informatiile cu privire la dividende nu sunt disponibile pe website.

o Nu exista o sectiune de Guvernanta Corporativa, iar informatiile cu

privire la GC sunt dispersate in mai multe sectiuni ale website-ului.

Actul constitutiv nu este disponibil.

o Nu sunt disponibile informatii despre pretul sau simbolul bursier, sau

un link catre website-ul BVB.

o Raspunsul la email-ul de RI a fost slab si nu a oferit vreun link pentru

informatii suplimentare sau explicatii.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website-ul contine informatii pentru investitori

in sectiunea “Pentru Investitori" pe pagina

principala, structurate precum urmeaza: 

AGA, Situatii Financiare anuale, Raportari

contabile.

website.uamt.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



173
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,25

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

17 ore

Calitatea

raspunsului: 

slab

Punctaj Total: 3 / 10

UAMT

Matricea evaluarii:



174
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 UCM RESITA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU*

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

Informatie vizibila cu privire la 

insolventa:

NU**

o Sunt furnizate informatii despre administratorii

companiei.

o *Sectiunea RI nu exista pe versiunea in limba engleza a site-

ului. Cateva documente din sectiunea RI in limba romana se

gasesc si in limba engleza.

o **Exista o sectiune denumita “INSOLVENTA”, dar este

disponibila doar pe versiunea in limba romana a site-ului.

o Nu exista mentiuni cu privire la faptul ca societatea este listata

la BVB, sau cu privire la evolutia pretului actiunilor sau un link

catre pagina dedicata emitentului pe website-ul BVB.

o Informatiile pentru investitori (AGA, Rapoarte curente,

Calendar financiar) sunt disponibile, insa doar pe versiunea in

limba romana a site-ului si prezentate intr-o maniera

dezordonata.

o Declaratia de Guvernanta Corporativa este publicata in

sectiunea “Insolventa”. Nu exista alte documente legate de

Guvernanta Corporativa disponibile pe site.

o Nu sunt disponibile informatii cu privire la administrarea

companiei.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori se gasesc in 

sectiunea “Informatii actionari”, accesibila

din pagina principala, structurata pe ani.

www.ucmr.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in INSOLVENTA

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



175
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista tab 

pentru RI si nici

tab sau informatii

despre Insolventa

pe versiunea

engleza a 

website-ului. 

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 1,5 / 10

UCM RESITA

Compania este in INSOLVENTA

Matricea evaluarii:



176
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 UZTEL

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Informatie vizibila cu privire la 

insolventa:

NU

NU*

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website (AGA, calendar financiar).

o *Informatia despre insolventa este disponibila doar pe versiunea

in limba romana a website-ului, in sectiunea “Actionariat”,

subsectiunea “Procedura insolventei”.

o Versiunea in limba engleza a subsectiunii “Raportari financiare”

contine doar rapoartele anuale pentru perioada 2014-2016, in

timp ce versiunea in limba romana contine Rapoartele

trimestriale, semestriale si anuale pentru perioada 2011-2016.

o Nu toate rapoartele curente disponibile pe versiunea in limba

romana a website-ului sunt disponibile pe versiunea in limba

engleza/ in engleza.

o Nu exista informatii despre pretul si simbolul bursier al actiunilor,

sau un link catre pagina dedicata emitentului pe website-ul BVB.

o Nu exista informatii despre administratorii companiei.

o Nu exista informatii sau documente cu privire la Guvernanta

Corporativa.

o Subsectiunea AGA contine documente in limba engleza pentru

perioada 2014 - 2017.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile in 

sectiunea “Actionariat" pe pagina principala. 

Structura sa este: Calendar financiar, 

Comunicate, Raportari curente, AGA, Situatii

financiare. Pe versiunea romana, exista un 

segment aditional "Procedura insolventei", 

care cuprinde Planul de reorganizare a 

companiei

www.uztel.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in reorganizare judiciara

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



177
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0,75

Acuratetea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun

raspuns

Punctaj Total: 2,25 / 10

UZTEL

Matricea evaluarii:



178
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 VES SIGHISOARA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Exista o sectiune de “Guvernanta

Corporativa”, unde este disponibila

declaratia “Aplici sau Explici” din anii 2016 si

2017, iar Actul Constitutiv este disponibil intr-o

pagina separata.

o Sectiunea de RI nu este disponibila pe versiunea in limba engleza a

website-ului.

o Sectiunea pentru RI este dificil de gasit (in subsolul paginii

principale) si nu contine informatii.

o Nu exista mentiuni despre faptul ca societatea este listata la BVB,

despre pretul actiunilor sau un link catre pagina dedicata

companiei pe website-ul BVB.

o Link-urile catre informatii pentru investitori nu exista pe versiunea in

limba engleza a website-ului.

o Subsectiunea despre membrii echipei de management nu este

functionala.

o Documentele pentru investitori (atat in limba engleza cat si in limba

romana) sunt raspandite in mai multe sectiuni ale website-ului.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt disponibile.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Raspunsul la email-ul RI a fost slab, nu a raspuns intrebarii despre

dividende si a oferit doar un link catre website.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Website-ul contine unele informatii pentru

investitori in diverse link-uri accesibile din 

pagina principala (in subsolul paginii

principale): Raportari, CS&CD, AGA, CGC, 

RI. 

www.ves.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



179
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 0

Nu exista versiune

in limba engleza a 

site-ului.

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

18 ore

Calitatea

raspunsului: 

slab

Punctaj Total: 2,75 / 10

VES SIGHISOARA

Matricea evaluarii:



180
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 VRANCART

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-XT, BET-XT-TR, BET-BK, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB: NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI: NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar.

o Documentele disponibile in subsectiunile AGA/

Rapoarte curente/ Trimestriale/ Anuale, versiunea in

engleza a site-ului, sunt in engleza doar incepand cu

anul 2015. Celelalte rapoarte sunt in romana.

o Nu se mentioneaza ca societatea este listata la BVB. Nu

exista informatii despre pretul sau simbolul actiunilor, sau

vreun link catre sectiunea dedicata emitentului pe

website-ul BVB.

o Actul Constitutiv este actualizat, insa Declaratia “Aplici

sau Explici” nu este actualizata. Informatiile privind

dividendele nu sunt prezentate pe website.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt

disponibile pe website.

o *Datele de contact pentru RI sunt foarte dificil de

observat.

o In raspunsul email-ului initial cu intrebari, compania nu a

oferit raspunsuri la intrebari si a solicitat informatii daca

expeditorul este sau nu actionar. Totusi, raspunsurile

solicitate au fost oferite intr-un al doilea email.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Pentru actionari” accesibila de 

pe pagina principala. Structura sa este: 

Intrebari frecvente, AGA, Guvernanta

Corporativa, Rapoarte curente, Rapoarte

trimestriale, Rapoarte semestriale, Rapoarte

anuale. 

www.vrancart.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



181
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 VRANCART

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor 

maxim

Scorul 

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1,25

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

21 ore

Calitatea

raspunsului: 

slab

Punctaj Total: 4,25/ 10

Matricea evaluarii:



182
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017 ZENTIVA

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB: DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe

site si segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Actul Constitutiv este disponibil in

subsectiunea “Guvernanta Corporativa”.

o Informatiile despre dividende sunt disponibile

pe website.

o Este disponibila o versiune in engleza a website-ului, insa nu include

si informatiile cu privire la Relatia cu investitorii. Desi exista

documente in limba engleza, acestea sunt greu de identificat de

un investitor strain, fiind plasate in subsectiuni cu titluri in limba

romana.

o In subsectiunea “Informatii generale” este gresit mentionat faptul

ca societatea este listata la BVB, la Categoria a II-a, correct fiind

categoria Standard.

o Nu exista informatii despre pretul sau simbolul bursier al actiunilor, ci

doar un link spre website-ul BVB.

o Este prezentata structura actionariatului, dar nu este actualizata;

Declaratia “Aplici sau Explici” nu a fost actualizata din anul 2014.

o Subsectiunea “Intrebari si Raspunsuri” cuprinde informatii in limba

engleza, dar acestea sunt amplasate sub cele in limba romana.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt publicate pe

site.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: Puncte slabe:

Informatiile pentru investitori se gasesc in 

sectiunea “Guvernanta Corporativa/ 

Investitori", structurate astfe: Informatii

generale, Adunari Generale ale Actionarilor, 

Raportari financiare, Rapoarte curente, 

Calendar de raportare, Intrebari si

Raspunsuri.

www.zentiva.ro

Website ajustat urmare a auditului 

din 2016?

NU.



183
Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A doua evaluare| Mai 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Punctaj

maxim

Punctajul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,75

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
2 1

Acuratetea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Email
Promptitudinea raspunsului si

abordarea pe e-mail, acuratetea 

informatiilor furnizate

2 0
Niciun

raspuns

Punctaj Total: 4,25 / 10

ZENTIVA

Matricea evaluarii:



C a r t a  A l b a  a
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C o m p a n i i l o r  L i s t a t e

P e n t r u  m a i  m u l t e  i n f o r m a t i i  c u  p r i v i r e  l a  
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