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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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Despre Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate – a treia evaluare

Metodologia celei de-a treia evaluari  

Rezultate generale ale celei de-a treia evaluari 

01

02

03

Evaluarea individuala a celor 85 de companii listate pe Piata Principala04



“Lucrurile marete sunt alcatuite dintr-o 

serie de lucruri marunte adunate”

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

calitatea, completitudinea si acuratetea informatiilor furnizate investitorilor de catre emitentii listati pe Piata Principala a BVB. Aceasta este a treia

evaluare efectuata de Bursa de Valori Bucuresti si a doua evaluare efectuata in 2017. Desi cea de-a treia evaluare a fost initial prevazuta pentru

2018, am primit multe cereri din partea emitentilor, care au dorit ca reevaluarea sa aiba loc mai devreme. Am considerat aceste solicitari drept un

semn pozitiv, care ne-a aratat ca publicarea precedentei Carte Albe, precum si a Ghidului privind cele mai bune practici in comunicarea RI

complementar, au fost bine primite si au reprezentat un impuls pentru multi emitenti sa-si ajusteze si sa-si imbunatateasca website-urile.

Ca si in cazul editiei precedente, Carta Alba impreuna cu Ghidul privind cele mai bune practici in comunicarea RI, vizeaza promovarea celor mai

bune standarde si recompensarea celor mai performanti emitenti, in acelasi timp, oferind indrumare celor care au inca nevoie sa aduca

imbunatatiri.

Toata munca realizata in 2017, inclusiv publicarea celei de-a doua editii ale Cartei Albe a Comunicarii Companiilor Listate si primul Ghid privind cele

mai bune practici in comunicarea RI, este in concordanta cu eforturile Bursei de Valori Bucuresti de a continua imbunatatirea mediului de

guvernanta corporativa a pietelor de capital din Romania. Sunt esentiale pentru increderea investitorilor, atat la nivel local cat si international,

introducerea si aplicarea in Romania a unor standarde cu privire la modul in care companiile comunica. Acesta este motivul pentru care

rezultatele fiecarei evaluari de tipul Carta Alba sunt importante, deoarece reprezinta un pas inainte in introducerea pe piata a unor indrumari de

calitate.

Publicarea Cartei Albe va fi urmata de Premiile Emitentilor BVB - o gala speciala de premiere destinata recompensarii companiilor din Romania

care stabilesc cele mai inalte standarde in comunicarea cu investitorii. Mai mult, vom continua cu initiativele educationale si vom organiza o serie

de training-uri cuprinzatoare, in beneficiul tuturor companiilor listate la bursa, care le vor ghida prin diferite aspecte legate de procesul de

imbunatatire a comunicarii lor.

Despre Carta Alba 

a Comunicarii Companiilor Listate – a treia evaluare

Despre

http://www.bvb.ro/cartaalba2017
http://www.bvb.ro/info/Rapoarte/Ghiduri/Ghidul celor mai bune practici privind RI.pdf


M e t o d o l o g i a

c e l e i d e - a  t r e i a

e v a l u a r i
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Pe durata lunilor august si septembrie 2017, Bursa de Valori Bucuresti a

efectuat o analiza a website-urilor, precum si a comunicarii prin e-mail a 85

de emitenti de pe Piata Principala. Analiza face parte din cea de-a treia

evaluare in scopul realizarii Cartei Albe a Comunicarii Companiilor Listate.

Ca si in cazul evaluarii anterioare, analiza efectuata a fost compusa din doua

dimensiuni complementare: evaluarea calitativa si matricea evaluarii, avand

ca finalitate evaluarea performantelor companiilor, precum si identificarea

celor mai bune practici ale emitentilor si a ceea ce poate fi imbunatatit (“de

imbunatatit”). Rezultatele analizei pot fi gasite in paginile urmatoare.

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

neajunsurilor website-urilor emitentilor, matricea evaluarii a fost utilizata pentru

a masura, pintr-o metoda comparabila, calitatea celor 7 aspecte cheie ale

comunicarii RI a emitentilor.

A fost utilizat un sistem de punctaj, aproape identic celui din evaluarea

anterioara. O companie ar fi putut sa obtina maxim 10 puncte. Scorul a permis o

evaluare consistenta si uniforma a calitatii comunicarii emitentului si, de

asemenea, ne-a permis sa vedem progresele inregistrate de fiecare companie.

Sistemul detaliat de punctaj se gaseste la pagina 11 a acestui document.

Pentru a permite companiilor sa aduca imbunatatiri, am folosit acelasi sistem de

puctaj si analiza utilizate si in evaluarea anterioara, singura exceptie fiind ca am

impartit criteriul „Usurinta de a gasi informatii RI" in doua categorii - "Usurinta de

a gasi informatii RI“ (punctat cu maxim 1 punct) si "Acces egal la informatii“

(punctat cu maxim 1 punct), pentru a sublinia importanta furnizarii egale si

simultane de informatii atat in limba engleza, cat si in limba romana.

De asemenea, in comparatie cu evaluarea anterioara, am ajustat modul in

care am distribuit punctele si am adaugat comentariile noastre privind motivul

pentru care punctajul a fost mai mic decat scorul maxim posibil - toate avand

scopul final de a oferi feedback intr-un mod cat mai clar si mai transparent

posibil.

Despre a treia evaluare
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Evaluarea calitativa

Evaluarea calitativa nu s-a modificat de la editia anterioara a Cartei Albe.

Acesta s-a concentrat pe evidentierea punctelor forte, precum si a

neajunsurilor, denumite in continuare „de imbunatatit", identificate pe

website-urile emitentilor. Evaluarea a identificat in mod direct aspectele

care ar trebui corectate si cele mai bune practici care pot fi

implementate imediat.

Baza pentru evaluarea calitativa a fost reprezentata de lista de informatii

generale ce ar trebui oferite de un emitent din Piata Principala pe

website-ul sau. Lista a fost pregatita luand in considerare cele mai

importante caracteristici ale website-urilor emitentilor, asa cum se

subliniaza in Sectiunea D a Codului de Guvernanta Corporativa:

Adaugand valoare prin relatiile cu investitorii (disponibil aici).

Tipul de informatii care vor fi incluse pe website-ul fiecarui emitent, cuprinde

atat la aspecte generale (cum ar fi existenta sectiunii dedicate relatiilor cu

investitorii (RI) si a sectiunii / subsectiunii privind Guvernanta Corporativa (CG),

informatii despre listarea societatii la BVB, informatii privind evolutia pretului

actiunilor etc.), precum si informatii mai detaliate care vor fi disponibile in

sectiunea RI (informatii si rapoarte financiare, stiri pentru investitori, informatii

AGA, cod CG si documente conexe, contact RI). Elementele specifice sunt

prezentate la pagina 8.

Informatiile specificate mai sus trebuie sa fie usor accesibile pe website, nu

ascunse in cadrul rapoartelor. Prin urmare, auditul s-a concentrat numai pe

verificarea continutului inclus direct pe website-uri.

Aditional verificarii continutului website-urilor, evaluarea calitativa a inclus si

trimiterea unor intrebari referitoare la RI catre adresele dedicate RI existente

pe site-urile emitentilor. In cazurile in care astfel de contacte nu au putut fi

identificate, e-mailul a fost trimis la adresa generala de e-mail pusa la

dispozitie de companie.

Metodologia celei de-a treia evaluari

http://www.bvb.ro/info/Rapoarte/Diverse/RO_Cod Guvernanta Corporativa_WEB_revised.pdf
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Potrivit Rivel Research, din cei 404 de investitori

institutionali intervievati la nivel global, 77% 

considera ca un website slab proiectat sau

incomplet are un impact nefavorabil asupra

interesului investitional al companiei.* 

* Sursa: Raportul Consiliului Rivel Intelligence „The Power of the Corporate Website“

Sofisticarea tehologica se refera la instrumente si tehnici folosite pentru dezvoltarea modului de

prezentare a continutului, avand impact asupra nivelului si calitatii comunicarii.

In timp ce sofisticarea tehnologica nu inseamna neaparat usurinta de utilizare, aceasta are o

influenta semnificativa asupra modului in care un website este perceput ca fiind usor de utilizat.

Usurinta de utilizare se refera la simplitatea folosirii si invatarii a unui website. Website-urile usor de

utilizat se disting prin 3 caracteristici: sunt utilizate eficient atunci cand informatia necesara este

descoperita intr-un timp scurt, sunt usor de folosit atat timp cat website-ul este intuitiv, si in cele din

urma sunt mai placute pentru utilizare.

Unul dintre cele mai intalnite obstacole in usurinta de utilizare este navigarea obstructionata a unui

website. Navigare website se refera la cat de bine sunt organizate si interconectate diferitele

sectiuni ale unui website. Avand in vedere ca sistemul de navigare al unui website reprezinta harta

tuturor sectiunilor si informatiilor diferite, totodata, le permite vizitatorilor sa utilizeze website-ul in cel

mai eficient mod si cu cea mai mica deficienta. Atat timp cat navigarea unui website este

obstructionata, utilizatorul va avea probleme in descoperirea informatiilor pe care le cauta.

In timpul evaluarii din luna octombrie am acordat o atentie deosebita acestor trei aspecte si asupra

rezultatului obtinut de website-ul fiecarui emitent la categoria „sofisticare tehnologica“. Companiilor

care nu sunt inca pregatite in acest domeniu le-au fost furnizate directive atat in zona calitativa (in

cadrul sectiunii „de imbunatatit“) cat si in evaluarea matricei (criteriul „usurinta de utilizare“).

Sofisticarea tehnologica
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Website-ul emitentului: ce ar trebui sa contina?

INFORMATII GENERALE

• Informatia ca societatea este listata la BVB

• Link catre pagina dedicata emitentului pe 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 RI

• Informatiile financiare pentru fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale 

si 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

• Documente cu privire la Guvernanta Corporativa (Actul Constitutiv, 

proceduri AGA, Politica de dividend, previziuni) si alte documente precum 

Declaratia “Aplici sau Explici” – ideal in cadrul sectiunii/subsectiunii 

dedicate GC

• Contact pentru Relatia cu Investitorii (RI), indicarea numelui(lor) 

persoanei(lor) responsabile sau a unitatii organizatorice responsabile de RI

Metodologia celei de-a treia evaluari

Informatiile specificate mai sus ar trebui sa fie usor accesibile pe website, nu ascunse in cadrul rapoartelor. Prin urmare auditul s-a concentrat numai pe verificarea continutului inclus direct pe website.
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Solicitare pe e-mail: ce am solicitat?

SOLICITARE E-MAIL

Buna,

Organizati evenimente pentru investitori si actionari?

Am actiuni la compania dumneavoastra, cati bani iau pe

dividende?

Tudor

Metodologia celei de-a treia evaluari

E-mail-urile au fost trimise individual pe data de 29 august, intre orele

11:30AM - 12:00PM, de la adresa de Gmail personalizata

tudorica1983@gmail.com, catre adresele de contact RI puse la dispozitie

pe website-urile emitentilor.

Solicitarea trimisa prin e-mail a fost directa - prima intrebare se referea la

evenimentele organizate de companie pentru investitori si actionari.

Raspunsul ideal ar fi trebuit sa furnizeze detalii (data) cand rezultatele

trimestrului al treilea vor fi publicate, precum si sa furnizeze informatii

daca societatea va gazdui teleconferinte sau intalniri. A fost binevenita

mentionarea oricaror alte evenimente organizate de companie,

conferinte la care a participat conducerea companiei sau alte tipuri de

evenimente relevante pentru investitori / actionari.

In ceea ce priveste a doua intrebare referitoare la dividende, era

suficient sa se furnizeze informatii cu privire la distribuirea dividendelor din

profiturile realizate in 2016 si in cazul in care urmeaza sa distribuie, care ar

fi valoarea dividendului pe actiune.
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Matricea evaluarii s-a concentrat pe 2 elemente cheie – website, precum si

sectiunea dedicata RI si comunicarea pe e-mail a unui subiect referitor la RI.

In total au fost luate in considerare 7 aspecte generale, prezentate in partea

dreapta a paginii. Fiecaruia dintre aspecte i se putea acorda intre 1 si 4

puncte, in functie de intrebare, cumuland pana la un total de maxim 10

puncte pe care o companie le-ar fi putut obtine. Criteriile de acordare a

punctelor sunt prezentate, in mod detaliat, pe urmatoarea pagina.

In 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 RI

Comunicarea RI pe email
- Promptitudine si atitudine (1 punct)

- Acuratetea si completitudinea oferirii informatiilor 

solicitate (1 punct)

- Usurinta in utilizare (1 punct)

- Usurinta gasirii informatiilor referitoare la RI (1 punct)

- Acces egal la informatii (1 punct)

- Completitudinea informatiilor disponibile (4 puncte)

- Mentionarea clara a faptului ca societatea este listata (1 punct)

Metodologia celei de-a treia evaluari

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 – website-ul nu este usor de utilizat si design-ul poate fi imbunatatit.

0,25 – website-ul nu este usor de utilizat, este dificil de navigat pe website sau apar alte erori in utilizarea website-ului.

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

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1

1 – website-ul are o sectiune vizibila dedicata pentru RI.

0,5 – exista o sectiune dedicata RI pe website, dar nu este intr-un loc vizibil din pagina principala sau/si informatiile pentru investitori sunt divizate in mai multe

sectiuni.

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.

Acces egal la informatii 1
1 – informatiile pentru investitori sunt usor de gasit si accesat atat pentru utilizatorii romani, cat si pentru cei care folosesc versiunea website-ului in limba engleza.

0,5 – continutul si sectiunea RI in limba romana a website-ului difera de cea in engleza, dar majoritatea informatiilor sunt oferite bilingv. 

0 – continutul in limba romana al website-ului difera semnificativ de cel din versiunea in engleza sau nu exista deloc in una dintre limbi. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4

4 – toate informatiile urmatoare sunt disponibile pe website, in ambele versiuni, romana si engleza (incepand cu ianuarie 2015 pana in august 2017): informatii

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

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

contact pentru RI si Prezentarea pentru RI.

3 – toate informatiile mai sus mentionate sunt disponibile, dar unele informatii mentionate intre paranteze lipsesc sau sunt mai greu de identificat.

2 – cel putin patru tipuri de informatii dintre cele 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 vizibile despre insolventa pe pagina principala.

Reiese clar ca este o 

companie listata?
1

1 – este mentionat clar pe pagina principala ca societatea este listata la BVB si este disponibil logo-ul “BVB Listed Company”.

0,75 – este mentionat pe pagina principala ca societatea este listata la BVB dar nu este disponibil logo-ul “BVB Listed Company”.

0,5 – se mentioneaza intr-una dintre sectiunile/ subsectiunile (RI) ale website-ului ca societatea este listata la BVB.

0 – nu exista nicio mentiune, undeva suficient de vizibil, a faptului ca societatea este listata la BVB.

Email

Promptitudine si atitudine prin

email
1

1 – daca raspunsul a fost oferit in cel mult 48 de ore si a avut 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 si completitudinea 

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 s-a clasat intre puncte, BVB a acordat 0,25 pana la 0,5 puncte aditionale.

Metodologia celei de-a treia evaluari
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In primul rand, rezultatul general al celei de-a treia evaluari este ca s-au

inregistrat progrese, iar emitentii si-au imbunatatit website-urile si, in unele

cazuri, comunicarea online. In cazul unor companii, diferenta dintre punctaje

a fost de 1-2 puncte, dar am avut si cateva imbunatatiri impresionante, cel

mai bun exemplu fiind Mecanica Ceahlau, care a inregistrat cea mai mare

imbunatatire - de la 3 la 9,75 puncte din 10, urmat de Electromagnetica, al

carei punctaj s-a imbunatatit de la 1 la 7 puncte, iar Romcarbon - de la 4,5 la

9,5 puncte.

Un alt progres important este faptul ca numarul companiilor care au inregistrat

un punctaj de 9-10 puncte s-a dublat, ajungand la 17 emitenti (20%), iar

pentru prima data trei companii: Bursa de Valori Bucuresti, Nuclearelectrica si

SIF Transilvania, au ajuns la un scor perfect: 10.

Evaluarea din mai vs. evaluarea din octombrie: 

observatii generale

In acelasi timp, cateva companii au primit un scor mai mic in aceasta

evaluare decat in cadrul evaluarii precedente. A fost, in cea mai mare parte,

cazul companiilor care au raspuns la solicitarea pe e-mail in timpul evaluarii

anterioare, dar nu au reusit acest lucru si in cadrul evaluarii curente. Au

existat si cazuri in care companiile au primit scoruri mai mici deoarece, de

aceasta data, modul in care am acordat punctele a fost usor ajustat, mai

ales in cadrul categoriei "Completitudinea informatiilor disponibile".

Ceea ce merita subliniat este faptul ca nu toate companiile care au raspuns

la solicitarea pe e-mail din cadrul evaluarii anterioare, au reusit sa raspunda si

de aceasta data. 11 companii care au raspuns la solicitarea anterioara

trimisa pe e-mail, nu au reusit raspuns in luna august. Acest lucru

demonstreaza ca nu toate companiile urmaresc in mod consecvent e-mail-

urile dedicate RI. 33 de companii nu au raspuns niciuneia dintre solicitarile

noastre trimise pe e-mail, nici in aprilie, nici in august.
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Matricea evaluarii – rezultate mai vs. octombrie 2017

4 – 4,750 – 3,75 5 – 6,75 7 – 8,75 9 - 10 Scor

Numar de 

companii

39

9 14 13

8

1716
15

5

32

54 Emitenti si-au imbunatatit punctajul

12 Emintenti au obtinut acelasi punctaj

17 Emitenti au obtinut un punctaj mai mic

2 Noi emitenti au intrat in evaluare
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Website-uri emitenti – rezultate

64 din 85 de emitenti au avut o sectiune dedicata RI

pe website-ul lor (o imbunatatire de la 56/83 in

cadrul evaluarii anterioare). 53 de emitenti au avut

continutul RI disponibil atat in limba romana, cat si

in engleza. 48 de emitenti (o crestere de la 46/83)

au avut o sectiune/subsectiune dedicata

Guvernantei Corporative. Ceilalti emitenti prezinta

informatiile cu privire la GC imprastiate pe site, fiind

dificil de gasit.

SECTIUNI DEDICATE

39 din 85 de emitenti au furnizat informatii cu

privire la pretul actiunilor companiei, fie prin

includerea unui grafic direct pe website, fie prin

furnizarea unui link catre sectiunea dedicata

emitentului pe site-ul BVB (evaluarea anterioara:

21/83 de emitenti). Unii emitenti ofera in

continuare informatii si / sau grafice invechite si

nefunctionale.

INFORMATII CU PRIVIRE LA PRETUL

ACTIUNII

La momentul evaluarii, doar 1 emitent nu avea

website-ul functional, o imbunatatire de la

evaluarea anterioara, cand 4 emitenti aveau

website-uri nefunctionale.

WEBSITE-URI FUNCTIONALE

O adresa de e-mail a echipei RI a fost furnizata pe

website-urile a 50 din 85 de emitenti (imbunatatire

de la 35/83, in cadrul evaluarii anterioare). Din cei

50 de emitenti, cativa dintre ei au furnizat adrese

de e-mail generice, fara a preciza numele

persoanelor sau a departamentelor dedicate,

responsabile de activitatea RI a companiei.

43 de emitenti au utilizat rezultatele celei de-a

doua evaluari Carta Alba pentru a-si imbunatati

website-urile. Toti emitentii au fost contactati direct

de BVB cu privire la acest subiect specific.

Desi nu este obligatoriu, este o buna practica ca

emitentii sa incarce o prezentare RI pe site. 11 din 85

de emitenti analizati au furnizat prezentarea RI pe

website-ul lor, iar 7 dintre ei au avut prezentarea

disponibila atat in limba engleza cat si in limba

romana. In cadrul evaluarii anterioare, 7 emitenti

din 83 au avut prezentarea RI disponibila pe

website.

CONTACT RI

IMBUNATATIRI ADUSE DUPA A 

DOUA EVALUAREPREZENTARE RI

Rezultate generale ale celei de-a treia evaluari
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48 ore au fost stabilite ca timp suficient pentru

a raspunde la cele doua intrebari de baza.

85% (35 de companii) din emitentii care au

raspuns cererii noastre, au reusit sa trimita

raspunsul in termen de 48 de ore.

RASPUNSURI PRIMITE LA TIMP

Dintre cei care au raspuns, 56% (23 de

emitenti) au oferit un raspuns excelent si

detaliat in termenul stabilit (48 ore), care

includea informatii si surse bine structurate.

EMITENTI CU RASPUNSURI EXCELENTE

Pana in prezent, 41 din 85 de emitenti (48%) au

raspuns solicitarii noastre anonime de informatii.

2 companii din indicele BET nu au raspuns la e-

mail. Prin comparatie, in cursul evaluarii

anterioare, 39 din 83 de emitenti (47%) au

raspuns solicitarii RI.

RASPUNSURI PRIMITE

Cele mai multe companii au reusit sa

raspunda in termen de 24 de ore, timpul

mediu necesar pentru a raspunde fiind 21 ore

- acceptabil luand in considerare faptul ca

solicitarea a fost una directa.

Un total de 44 de e-mailuri au ramas pana in

prezent fara raspuns din partea emitentilor.

28 de emitenti au raspuns la ambele e-mailuri

trimise - cel din aprilie 2017 si din august 2017.

Asta inseamna ca 11 dintre emitentii care au

primit puncte pentru raspunsul din cadrul

evaluarii anterioare Carta Alba, nu au reusit sa

raspunda din nou. 13 companii, inclusiv noul

emitent AAGES, au adus imbunatatiri,

raspunzand la e-mail in timpul evaluarii din

octombrie.

TIMPUL MEDIU DE RASPUNS

EMITENTI CARE NU AU RASPUNSCOMPARATIE CU CEA DE-A DOUA 

EVALUARE

Solicitare pe e-mail – rezultate

Rezultate generale ale celei de-a treia evaluari
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Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

N/A*

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Logo-ul “BVB Listed Company" este disponibil pe

site si contine un hyperlink catre sectiunea

emitentului pe website-ul BVB.

o Exista documente referitoare la GC (Act

Constitutiv, CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie).

o Calendarul financiar pentru 2017 este prezentat in

subsectiunea “Calendar si Rezultate financiare”.

o Informatia privind politica de dividend este

disponibila impreuna cu prognoza privind pozitia si

evolutia companiei pe piata.

o Sunt disponibile numele, adresa de email si

numarul de telefon ale persoanei desemnate

pentru RI.

o Nu exista o versiune in limba engleza a sectiunii “Relatii cu

Investitorii”. Sectiunea in limba engleza redirectioneaza

catre cea in limba romana.

o Nu exista o sectiune sau subsectiune de GC, insa

documentele necesare sunt disponibile.

o Nu exista informatii cu privire la pretul actiunilor sau simbolul

bursier; logo-ul "BVB Listed Company" redirectioneaza

utilizatorii la sectiunea emitentului pe site-ul BVB, insa nu este

evident ca hyperlink-ul contine informatii referitoare la

evolutia pretului actiunilor, cu exceptia cazului in care

vizitatorul website-ului acceseaza hyperlink-ul.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea RI are urmatoarea structura: AGA, 

Calendar si Rezultate financiare, Evenimente

si Rezultate, Politica firmei, Noutati. 

www.aages.ro

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

* Emitent nou, companie listata din iunie 2017.
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Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista versiune

in limba engleza a 

sectiunii RI.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,5

Nu exista nicio

mentiune pe

pagina principala

ca societatea este

listata.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

25 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 8 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: N/A*

Matricea evaluarii:

AAGES

* Emitent nou, companie listata din iunie 2017.
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Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

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, calendar financiar.

o Exista informatii despre actiunile companiei cu

referire la website-ul BVB (dar nu la sectiunea

dedicata emitentului).

o Cateva documente cu privire la GC sunt

incarcate pe website.

o Sunt disponibile numele, adresa de email si

numarul de telefon ale persoanei desemnate

pentru RI.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

o Sunt mentionate pe website doar data nasterii si

universitatea absolvita de membrii Consiliului de

Administratie, disponibile doar in limba romana. Ar trebui sa

fie disponibile scurte CV-uri, atat in limba romana, cat si in

limba engleza.

o Nu exista informatii despre pretul actiunii si nici hyperlink

catre sectiunea emitentului pe site-ul BVB.

o Numarul rapoartelor curente este mai mare pe versiunea in

limba romana a website-ului decat pe cea in limba

engleza.

o Numele si adresa de email a persoanei desemnate pentru RI

ar putea fi plasate intr-un loc mai vizibil.

o Calendarul financiar pentru anul 2017 este prezentat in

subsectiunea Rapoarte Periodice si este dificil de gasit. Ar fi

mai bine sa se creeze o sectiune separata pentru acesta.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea RI are urmatoarea structura: 

Informatii generale, Documente de referinta, 

Adunari Generale, Raportari Curente, 

Raportari Periodice si Registrul Actionarilor. 

www.aerostar.ro



23 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5 Website-ul nu este usor de utilizat.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0,75

Sunt mai putine rapoarte curente

pe versiunea in limba engleza a 

website-ului. 

Completitudinea informatiilor disponibile 4 3

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,5

Se mentioneaza doar in

sectiunea “Relatii

Investitori/Informare generala”;

logo “BVB Listed Company” nu 

este disponibil. 

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea pe 

e-mail, acuratetea si completitudinea 

informatiilor furnizate

2 1,75

Timp de raspuns:

3 ore

Calitatea raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 7,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 7 / 10

Matricea evaluarii:

AEROSTAR
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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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

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,

calendar financiar.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o *Exista un hyperlink in sectiunea RI catre sectiunea

emitentului pe site-ul BVB. Exista informatii disponibile

despre simbolul bursier.

o Informatiile privind dividendele sunt prezentate pe site.

o Sectiunea de Guvernanta Corporativa este disponibila si

contine informatii cheie si documente.

o Sunt disponibile datele de contact ale persoanei

desemnate pentru RI (desi sunt dificil de gasit)

o Este disponibila prezentarea referitoare la rezultatele

financiare din semestrul I, 2017.

o Nu exista informatii cu privire la categoria in cadrul

careia este listata compania.

o Adresele disponibile in sectiunea Contact RI sunt

pozitionate in partea inferioara a paginii, in dreapta si

sunt dificil de gasit. Ar fi mai bine sa fie mutate in

dreapta sus a bannerului, deoarece informatia este de o

importanta majora.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea RI are urmatoarea structura: 

Indicatori financiari, Raportari financiare, 

Prezentari, Informatii actiuni, Adunarea

Actionarilor, Calendar financiar, Guvernanta

Corporativa, Noutati, Contact RI, Notificari

tranzactii. 

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

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,75

Nu exista logo-ul

"BVB Listed 

Company".

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 7,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 7,5 / 10

ALRO

Matricea evaluarii:
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Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

NU

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Niciunul. o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand nivelul

comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

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

o Nu exista sectiune dedicata RI. Sectiunile “Comunicate” si “News” contin

unele informatii pentru investitori.

o Rapoartele si informatiile pentru investitori sunt amestecate, singurul criteriu de

departajare fiind data publicarii. Rapoartele sunt publicate pe website in

“Alte informatii/Comunicate” in ordine cronologica.

o Simbolul bursier se afla in partea inferioara a website-ului, dar contine un

hyperlink nefunctional. Nu exista informatii despre pretul actiunilor sau

hyperlink-ul corect catre website-ul BVB.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Nu exista informatii sau documente referitoare la Guvernanta Corporativa.

o Pe pagina principala este mentionat 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: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunile “News” si “Comunicate”.

www.altursa.ro

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus
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Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor de 

utilizat si navigarea nu 

este logica.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0

Nu exista sectiune sau

subsectiune dedicata RI.

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista versiune in limba

engleza a website-ului. 

Completitudinea informatiilor disponibile 4 0,25

Reiese clar ca este o companie listata 1 0

Este mentionat pe pagina

principala ca societatea

este listata, dar nu se 

mentioneaza unde. 

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si completitudinea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 0,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 0,5 / 10

Matricea evaluarii:

ALTUR
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Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU*

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

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,

date financiare, anunturi corporative.

o CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie sunt publicate pe website.

o Sunt disponibile numele, adresa de email si

numarul de telefon ale persoanei

desemnate pentru RI.

o *Exista o sectiune dedicata RI, insa este vizibila doar in partea de jos a

website-ului si este dificil de gasit.

o Pe pagina principala sunt amestecate informatiile despre emitent cu

informatiile despre societatea-mama.

o Nu este clar unde este listata compania, nu exista nicio mentiune despre

BVB sau un hyperlink catre website-ul BVB.

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

listarea acesteia in afara Romaniei.

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

Investitori/Informatii despre Actiuni/Pret actiune, exista un hyperlink catre

evolutia pretului actiunilor companiei pe site-ul BVB, dar nu este functional.

o Sectiunea GC nu contine Actul Constitutiv.

o Lipsesc sectiuni importante ale website-ului in limba engleza (Date

financiare, Calendar financiar, Anunturi Corporate).

o In sectiunea “Pret actiune”, versiunea in limba romana a website-ului, este

un text care invita la accesarea link-ului de langa, dar nu exista nici un link.

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

engleza, cu titlurile subsectiunilor in romana si mentioneaza “EN” sau “RO”

pentru a indica limba in care sunt disponibile documentele.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt grupate in 

sectiunea “Investitori” si structurate dupa

cum urmeaza: Informatii pentru investitori,  

Date financiare, Guvernanta Corporativa, 

Anunturi Corporate, Calendar financiar, 

Contact RI. 

www.alumil.com/ro

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus
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Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim
Scorul companiei Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 0,5

Sectiunea RI este

disponibila doar in partea

de jos a website-ului.

Acces egal la informatii 1 0

Informatiile disponibile pe

versiunile in limba engleza

si romana a sectiunii RI sunt

diferite. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu se mentioneaza unde

este listata societatea.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

1,5 ore

Calitatea raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 2,75 / 10

ALUMIL ROM INDUSTRY 

Matricea evaluarii:
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Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

Informatie vizibila despre insolventa:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe site

in sectiunea “Raportari financiare CNVM” si sunt

structurate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

o Informatiile disponibile pe website sunt foarte putine.

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

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor sau simbol

bursier.

o Website-ul nu contine informatii sau documente referitoare

la Guvernanta Corporativa.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la administratorul

companiei.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Rapoartele financiare pot fi accesate din 

sectiunea “Raportari financiare CNVM”

www.amonil.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in reorganizare judiciara

AMONIL
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Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor de 

utilizat si contine foarte

putine informatii. 

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0 Nu exista sectiune RI.

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista o versiune in limba

engleza a website-ului.

Completitudinea informatiilor disponibile 4 0,75

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,75
Nu exista logo-ul "BVB Listed 

Company"

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0,25

Timp de raspuns:

4 zile

Calitatea raspunsului: 

slab

Punctaj Total: 2 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 1,5 / 10

AMONIL

Matricea evaluarii:

Compania este in reorganizare judiciara
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Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-BK, BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

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, calendar

financiar.

o Website-ul are o subsectiune dedicata potentialilor investitori,

cu o scurta descriere a companiei. Mai multe informatii sunt

disponibile in sectiunea "Informatii actionari“.

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

dedicata Guvernantei Corporative, ce cuprinde toate

documentele relevante.

o Website-ul contine informatii despre listare, simbolul bursier si

graficul evolutiei pretului actiunilor.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt disponibile

pe website.

o Sunt disponibile informatii despre politica de dividend si

dividende.

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si numarul de

telefon ale persoanei desemnate pentru RI.

o Site-ul contine cateva informatii care nu mai sunt de actualitate:

compania listata la BVB, "Categoria I" in loc de "Premium". In

subsectiunea "Cotatii bursiere" categoria este corecta. De

asemenea, se mentioneaza ca societatea se afla in cele 15

companii incluse in indicele BET-XT, dar compania nu mai este

inclusa in acest indice din septembrie 2016

o Aproape toate “Documentele de referinta" din sectiunea

"Guvernanta Corporativa" nu sunt disponibile pentru descarcare in

versiunea in limba engleza a website-ului, cu exceptia “Codului de

bune practici", dar acest document este in limba romana.

o Subsectiunea "Rapoarte" din cadrul sectiunii "Guvernanta

corporativa“, versiunea in limba engleza, nu include niciun

document, in timp ce pe versiunea in limba romana exista 2

rapoarte.

o Raportul anual pentru anul 2016, incarcat pe versiunea in limba

engleza a website-ului, este disponibil doar in limba romana.

o La subsectiunea "Cotatii bursiere" este inclusa valoarea nominala a

unei actiuni, nu pretul.

o Versiunea in limba engleza a subsectiunii “Raportare financiara”

contine mai putine informatii, de exemplu pentru 2016 exista mai

putine documente in limba engleza decat in versiunea in limba

romana a website-ului, in timp ce pentru 2015 nu exista informatii.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

de pe pagina principala, la sectiunea

“Investitori”, si au urmatoarea structura: 

Informatii Actionari, AGA, Informatii

financiare, Rapoarte curente si

communicate, Contact Relatii cu Investitorii. 

Guvernanta Corporativa este o sectiune

separata pe pagina principala (Documente

de referinta, Cod de Guvernanta

Corporativa, Structuri de Guvernanta, 

Rapoarte,  Responsabilitate Sociala).

www.antibiotice.ro



33 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0,5

Lipsesc multe

documente din 

versiunea in limba

engleza a site-ului. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 2,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,5

Mentionata doar

sub segmentul

“Investitori”; nu 

exista logo BVB 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 1,5

Timp de raspuns:

24 ore

Calitatea

raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 7,25 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 6,25 / 10

Matricea evaluarii:

ANTIBIOTICE



34 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 ARMATURA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

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.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand

nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

Informatia este dificil de gasit si timpul de incarcare este mare.

o Nu exista sectiune dedicata RI, doar subsectiunea “Actionari” din cadrul

sectiunii “Profil Companie”.

o Sectiunea “Actionari“, din versiunea in limba engleza a website-ului, este in

limba romana si doar liniile introductive sunt in limba engleza. Unele

documente disponibile pe website sunt traduse in limba engleza, insa

majoritatea nu sunt.

o Stirile pentru investitori nu sunt impartile pe ani si sunt foarte dificil de gasit.

o Datele de contact sunt disponibile doar pentru Directorul General si alte

departamente, nu si pentru RI.

o Subsectiunea “Istoric” nu a fost actualizata de cel putin sase ani, contine

mentiuni referitoare la un plan de investitii care se sfarseste in 2010.

o Nu exista informatii referitoare la GC iar CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie nu sunt publicate pe website. Nu exista informatii referitoare

la pretul actiunilor, simbolul bursier, link-ul catre website-ul BVB sau alte

informatii referitoare la dividende.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea de Relatii cu Investitorii se afla in 

Profil Companie/Actionari.

www.armatura.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



35 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru: Scor maxim
Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor de 

utilizat, este dificil de navigat si

timpul de incarcare este mare. 

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0,25

Subsectiunea “Actionariat” este

disponibila doar prin accesarea

sectiunii “Profil companie”. 

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista informatii/documente

referitoare la RI pe versiunea in 

limba engleza.

Completitudinea informatiilor disponibile 4 0,5

Reiese clar ca este o companie listata 1 0
Nu se mentioneaza unde este

listata societatea.

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si completitudinea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 1 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 1 / 10

ARMATURA

Matricea evaluarii:



36 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 ARTEGO

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale) precum si informatiile pentru investitori

(AGA, calendar financiar), dar sunt plasate in

mod gresit in sectiunea “Noutati”.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand nivelul

comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

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

informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier sau linkul catre

sectiunea emitentului pe site-ul BVB.

o Nu exista sectiune RI, rapoartele financiare si stirile pentru investitori

(rapoarte periodice si curente, informatii AGA, calendar financiar) sunt

furnizate in sectiunea “Noutati“.

o Pe versiunea in limba romana, rapoartele si informatiile pentru investitori

au fost incarcate fara ordine sau segmentare. Prin accesarea paginii

“Noutati" in limba engleza, utilizatorul este condus catre versiunea in

limba romana a paginii.

o Nu exista documente sau informatii referitoare la Guvernanta

Corporativa pe website.

o Nu exista informatii despre membrii Consiliului de Administratie.

o Nu sunt incarcate pe website informatiile cu privire la politica de

dividend.

o *Sunt disponibile o adresa generala de e-mail si telefonul pentru RI, dar

nu si numele persoanei desemnate.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Noutati”, disponibila din 

pagina principala.

www.artego.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



37 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor

de utilizat si navigarea

este dificila.

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 0 Nu exista sectiune RI.

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista informatii cu 

privire la RI in limba

engleza/ rapoartele sunt

in limba romana. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 0,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu se mentioneaza

unde este listata

societatea.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 1 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 1,25 / 10

Matricea evaluarii:

ARTEGO



38 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Informatiile despre listarea la BVB sunt disponibile

accesand sectiunea "Despre noi", care include logo-ul

“BVB Listed Company” in versiunea in limba romana a

website-ului.

o Informatiile despre evolutia preturilor sunt incluse in

subsectiunea "Evolutia bursiera". Se mentioneaza ca

societatea este listata la categoria Premium.

o Informatiile despre management se afla in sectiunea

"Despre noi" si includ structura actionariatului, precum

si CV-urile membrilor Consiliului de Administratie.

o Website-ul are o sectiune dedicata Guvernantei

Corporative, ce contine toate documentele necesare.

o Sunt disponibile numele,adresa de e-mail si numarul de

telefon ale persoanei desemnate pentru RI.

o Prezentarea RI este disponibila doar in limba romana.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru actionari sunt disponibile

sub sectiunea “Relatii investitori” si sunt

structurate in urmatoarele subsectiuni: AGA, 

Emisiune de obligatiuni, Evolutia bursiera, 

Calendar financiar, Prezentari, Rezultate

financiare, Guvernanta corporativa, 

Rapoarte curente, Teleconferinta, Contact, 

Rapoarte de analiza, Prezentare pentru

Investitori, Stiri, CSR, FAQ.  

www.bancatransilvania.ro



39 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 4

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 1,5

Timp de raspuns:

23 minute

Calitatea

raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 9,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 8 / 10

BANCA TRANSILVANIA

Matricea evaluarii:



40 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 BERMAS 

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

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 (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o In sectiunea “Companie” este mentionat ca

societatea este listata la BVB.

o Website-ul contine informatii cu privire la

dividende.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand

nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor

website-ului. Informatia este dificil de gasit.

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

o Sectiunea "Actionari" contine doar structura actionariatului si

Comunicatul privind plata dividendelor, iar sectiunea "Financiar"

contine mai mult decat raportarile financiare.

o In subsectiunea AGA sunt disponibile documentele referitoare la

AGA, dar deciziile sunt prezentate separat, in subsectiunea

“Decizii”.

o In sectiunea “Companie" se mentioneaza faptul ca societatea

este listata la BVB din 1998, la Categoria II in loc de Standard.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt disponibile

pe website.

o Declaratia “Aplici sau Explici” este disponibila, dar este inclusa in

mod aleatoriu in subsectiunea AGA.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier sau link-

ul catre website-ul BVB.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

prin accesarea sectiunilor “Actionariat” si

“Financiar” de pe pagina principala si sunt

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.



41 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25
Website-ul nu este usor de 

utilizat, apar erori.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0,5

Exista sectiunea

“Actionariat”, dar contine

foarte putine informatii.

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista o versiune in limba

engleza a website-ului. 

Completitudinea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,25

Mentionat doar in sectiunea

“Companie”; nu exista logo-

ul “BVB Listed Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si completitudinea 

informatiilor furnizate

2 1

Timp de raspuns:

13 minute

Calitatea raspunsului: 

mediu

Punctaj Total: 3 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 3 / 10

Matricea evaluarii:

BERMAS 



42 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 BIOFARM

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

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 consecvent 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

hyperlink catre pagina dedicata emitentului pe

website-ul BVB.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Guvernanta Corporativa contine toate documentele

relevante (Codul de CG, Actul constitutiv, Declaratia

“Aplici sau Explici" etc.).

o Sunt disponibile numele,adresa de e-mail si numarul de

telefon ale persoanei desemnate pentru RI.

o Pe pagina principala se mentioneaza faptul ca

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

Premium.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori se gasesc in 

sectiunea “Guvernanta Corporativa

Investitori”, disponibila din pagina principala. 

Structura sectiunii este: Informatii generale, 

Calendar financiar, Rapoarte curente, 

Comunicate, Situatii financiare, Oferta publica

de cumparare, AGA, Procedura dividende, 

Info BVB, Intrebari frecvente, Act Constitutiv, 

Politici/Regulamente/Declaratia aplici sau

explici, Membrii CA conducere executiva, 

Tranzactii persoane initiate. 

www.biofarm.ro



43 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,75

Nu exista logo-ul 

"BVB Listed 

Company".

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2

Timp de raspuns:

3 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 9,75 / 10

BIOFARM

Matricea evaluarii:



44 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 BOROMIR PROD

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale), precum si informatiile referitoare la

AGA.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand nivelul

comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

o Nu exista o sectiune RI in cadrul website-ului, iar informatiile sunt

ascunse in sectiunea “Comunicate financiare“, unde unele documente

sunt disponibile in limba engleza, dar fisierele au titluri in limba romana.

o Continutul sectiunii “Comunicate financiare" (versiunea in limba

engleza) este disponibil doar in limba romana.

o Informatiile pentru investitori sunt furnizate pe website (AGA, rapoarte

curente, calendar financiar), dar intr-o maniera neordonata. Unele

fisiere sunt denumite doar "Anexa 1" sau "Anexa 2", fara a mai fi

furnizate explicatii suplimentare.

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

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

sectiunea emitentului din website-ul BVB.

o Nu sunt disponibile pe website informatii despre dividende.

o Nu sunt disponibile documente cu privire la Guveranta Corporativa.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Comunicate Financiare”, 

accesibila din pagina principala.

www.boromir.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



45 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5
Website-ul nu este

usor de utilizat.

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 0

Nu exista sectiune

dedicata RI. 

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista continut RI in 

limba engleza.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 0,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu se mentioneaza

unde este listata

compania.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 1,25 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 1,5 / 10

Matricea evaluarii:

BOROMIR PROD



46 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

NU**

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA***

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

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

(rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o In sectiunea “Despre BRD/Istorie” este mentionat ca

societatea este listata la BVB din 2001.

o In subsectiunea “Investitori si Actionari” exista informatii

despre principalii parametri bursieri, date bursiere,

ratinguri si dividende.

o Website-ul contine o sectiune dedicata Guvernantei

Corporative, cu informatii si documente relevante

atasate.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Informatiile cu privire la dividende sunt disponibile pe

website.

o *Sectiunea RI este dificil de gasit, deoarece este

disponibila doar dupa accesarea sectiunii “Despre BRD”.

o **Nu se mentioneaza nicaieri pe versiunea in limba

romana, nici macar in "Principalii parametrii bursieri", pe

ce bursa este listata compania.

o Compania nu mentioneaza ca este listata in cadrul

categoriei Premium.

o Nu exista link-ul pentru accesarea profilului emitentului din

website-ul BVB.

o ***Sunt disponibile adresa de e-mail si telefonul pentru RI,

dar nu si numele persoanei/departamentului desemnate

pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Subsectiunea “Investitori si Actionari” se 

gaseste in cadrul sectiunii “Despre BRD” si

este impartita in: AGA BRD, Comunicare

financiara, Guvernanta Corporativa, 

Actiunea BRD si Contact investitori.

www.brd.ro



47 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 0,5

Sectiunea RI este

disponibila in 

partea de jos a 

website-ului. 

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu este mentionat

intr-un loc vizibil; nu 

exista logo-ul “BVB 

Listed Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 6 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 8,5 / 10

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 

Matricea evaluarii:



48 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 BURSA DE VALORI BUCURESTI

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-BK, 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

DA

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, calendar financiar.

o Sectiunea RI contine rapoarte, grafice, prezentari,

stiri actualizate si informatii despre datele curente

de tranzactionare.

o Sectiunea Guvernanta include CV-urile membrilor

Consiliului de Administratie.

o Informatiile cu privire la dividende si politica de

dividend sunt prezentate pe website.

o Sunt disponibile numele,adresa de e-mail si numarul

de telefon ale persoanei desemnate pentru RI.

o Nu sunt necesare imbunatatiri.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea RI include: Privire generala, 

Noutati investitori, Actiunea BVB, AGA, 

Calendar financiar, Informatii financiare, 

Prezentari etc.

www.bvb.ro



49 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 4

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

16 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 10 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 9,25 / 10

Matricea evaluarii:

BURSA DE VALORI BUCURESTI



50 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 CARBOCHIM

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU*

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand nivelul

comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

o La accesarea subsectiunii “Actionari”, versiunea in limba engleza a

website-ului, utilizatorul este redirectionat catre versiunea in limba romana,

pentru anii 2003-2017. Cu toate acestea, unele documente in limba

engleza pot fi gasite pe versiunea in limba romana a website-ului.

o Rapoartele periodice si curente, materialele AGA si calendarul financiar

sunt disponibile in aceeasi subsectiune, fara o segmentare, iar navigarea

este dificila.

o Nu se mentioneaza nicaieri 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 pe site documente sau informatii cu privire la

Guvernanta Corporativa.

o Nu sunt disponibile pe website informatii cu privire la dividende.

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

o *Contactul pentru RI este disponibil in sectiunea “Despre noi/Despre

companie”, insa doar pe versiunea in limba romana a website-ului.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru actionari sunt incluse in 

sectiunea “Despre noi”, subsectiunea

“Actionari”. Infomatiile sunt segmentate pe

ani.

www.carbochim.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website (AGA, rapoarte curente, calendar

financiar).

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).



51 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5
Website-ul nu este usor de 

utilizat.

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 0,25

Subsectiunea RI este

disponibila in cadrul sectiunii

“Despre noi”

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista versiunea in limba

engleza a sectiunii RI.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu se mentioneaza nicaieri 

unde este listata 

societatea. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

22 ore

Calitatea raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 3,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 1,75 / 10

CARBOCHIM

Matricea evaluarii:



52 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA**

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe site

si sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Majoritatea documentelor referitoare la

Guvernanta Corporativa sunt disponibile pe

website (Actul Constitutiv, declaratia “Aplici sau

Explici” etc).

o *Pe pagina principala, sectiunea “BVB”, este

inclus un hyperlink catre pagina dedicata

emitentului din website-ul BVB. Totodata, in

sectiunea “Informatii actionari” exista un hyperlink

catre pagina dedicata emitentului pe website-ul

BVB.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Nu exista versiunea in limba engleza a paginii; unele

documente in limba engleza sunt disponibile pe versiunea in

limba romana a website-ului.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor.

o **Sunt disponibile o adresa generala de e-mail si telefonul

pentru RI, dar nu si numele persoanei/departamentului

desemnate pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in partea de jos a paginii principale, in 

sectiunea “Informatii pentru actionari”. 

Structura sa este: Guvernanta Corporativa si

alte 5 segmente, pentru fiecare an incepand

cu 2013 pana 2017. Toate documentele sunt

grupate pe ani. 

www. bestwesternbucovina.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



53 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:

Scor

maxi

m

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista o versiune in 

limba engleza a site-ului.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,25

Se mentioneaza doar in 

sectiunea “Informatii

pentru actionari”; nu 

exista logo-ul “BVB Listed 

Company”. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

4 ore

Calitatea raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 7,25 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 3,25 / 10

CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE

Matricea evaluarii:



54 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 CEMACON

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o *In subsectiunea “Rapoarte pentru investitori”, exista un

tabel “Evolutie bursiera” care ar trebui sa contina informatii

despre actiuni: pretul ofertei/cererii, volumul ofertei/ cererii,

dar tabelul nu contine informatii. Aceasta informatie

trebuie mutata in cadrul subsectiunii "Informatii BVB", care

include acum structura actionariatului.

o Informatiile cu privire la dividende nu sunt disponibile pe

website.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Relatii actionariat”, de pe

pagina principala. Structura sectiunii este: 

Situatii financiare, Evolutie, Materiale AGA, 

Rapoarte pentru investitori si Informatii BVB. 

www.cemacon.ro

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate pe tip: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (rapoarte trimestriale, semestriale si anuale), insa

exista mai multe informatii pe versiunea in limba

romana a website-ului.

o In cadrul subsectiunii “Informatii BVB” exista simbolul

bursier care contine un hyperlink catre pagina

emitetului din website-ul BVB.

o Documentele referitoare la Guvernanta Corporativa

se gasesc in subsectiunea “Guvernanta Corporativa”.

o Subsectiunea “Evolutie” contine informatii despre

indicatorii financiari, precum si structura actionariatului

si date despre piata.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si numarul

de telefon ale persoanei desemnate pentru RI.



55 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 7,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 4,25 / 10

Matricea evaluarii:

CEMACON



56 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 COMCM

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si sunt segmentate in functie de momentul

publicarii: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului. Informatia este dificil de gasit,

sectiunea “Informatii” nu are o structura, iar documentele si

informatiile din cadrul sau sunt prezentate unele dupa

celelalte.

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

o Nu exista o sectiune dedicata RI.

o Nu exista vreo mentiune despre Guvernanta Corporativa.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt

disponibile pe website.

o Nu este nicaieri mentionat faptul ca societatea este listata,

nu exista informatii despre simbolul bursier, pretul actiunilor

sau link-ul catre website-ul BVB.

o Informatiile cu privire la dividende nu sunt disponibile pe

website.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori pot fi gasite in 

sectiunea “Informatii” din cadrul website-ului. 

www.comcm.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



57 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Website-ul nu este

usor de utilizat si este

dificil de navigat.

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 0

Nu exista o sectiune

sau subsectiune

dedicata RI. 

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista o versiune in 

limba engleza a 

website-ului.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu se mentioneaza 

nicaieri unde este 

listata societatea. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 1 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 1 / 10

Matricea evaluarii:

COMCM



58 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo BVB Listed Company :

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si sunt segmentate in functie de

momentul publicarii: AGA, rapoarte curente.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Sunt oferite informatii cu privire la dividende.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand nivelul

comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

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 acelasi loc, 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 pe website.

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 bursa, nu exista informatii

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

emitentului din website-ul BVB.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori se gasesc in 

cadrul sectiunii “Informatii la zi”, accesibila

din pagina principala a website-ului. 

Structura sa este: Cod de Guvernanta

Corporativa si Dividende.

www.comelf.ro



59 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor

de utilizat si este dificil

de navigat.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0

Nu exista o sectiune sau

subsectiune dedicata RI. 

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista versiunea in 

limba engleza a sectiunii

RI.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0

Nu se mentioneaza 

nicaieri unde este 

societatea listata. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 1,25 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 1,25 / 10

COMELF

Matricea evaluarii:



60 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA**

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

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, declaratii financiare.

o Exista o subsectiune numita “Compa la bursa”

unde se mentioneaza ca societatea este listata la

BVB. *Exista, de asemenea, o alta subsectiune “Info

actiuni”, unde este inclus logo-ul "BVB Listed

Company" cu un hyperlink catre pagina dedicata

emitentului pe website-ul BVB.

o Subsectiunea de Guvernanta Corporativa contine

declaratia “Aplici sau Explici" din 2016, "Codul de

Guvernanta Corporativa" din februarie 2015 si CV-

urile membrilor Consiliului de Administratie.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

o Informatiile cu privire la dividende nu sunt disponibile pe

website.

o **Exista un buton de “Contact" furnizat in sectiunea RI care

este legat de adresa de e-mail a responsabilului RI. Cu

toate acestea, ar trebui sa se furnizeze o casuta separata

cu informatii cum ar fi numele si functia persoanei

desemnate pentru RI / numele departamentului

responsabil, adresa de e-mail precum si numarul de

telefon.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea RI are urmatoarea structura: AGA, 

Info actiuni, Guvernanta Corporativa, Date 

financiare, Raportari legale.

www.compa.ro



61 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25
Website-ul nu este usor de utilizat

si este dificil de navigat.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,25

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,75

Mentioneaza doar “Compa la 

bursa” pe pagina principala, fara

ca logo-ul "BVB Listed Company" 

sa fie publicat pe pagina

principala. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 6,25 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 3,5 / 10

COMPA

Matricea evaluarii:



62 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Informatie vizibila despre insolventa:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

NU

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand nivelul

comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

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 creditorilor, procesele verbale ale acestor adunari

precum si procese verbale de licitatie, care nu sunt relevante.

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

financiare se opreste cu informatiile la 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 din 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: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea "Companie", si sunt grupate in: 

Despre noi, Noutati si comunicate, Informatii

despre actionari, Vanzari, Date financiare. 

Varianta in limba engleza contine mai putine

subsectiuni decat versiunea in limba

romana.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.energo.ro

o Sunt oferite informatii despre insolventa.

o Informatiile pentru investitori (AGA, rapoarte

curente, calendar financiar) si rapoartele

financiare sunt disponibile doar pe versiunea in

limba romana a website-ului.

Compania este in INSOLVENTA

COMPANIA ENERGOPETROL



63 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim
Scorul companiei Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25
Website-ul nu este usor de utilizat si

este dificil de navigat.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0,25

Subsectiunea “Informatii catre

actionari” este disponibila doar in 

cadrul sectiunii “Companie”

Acces egal la informatii 1 0

Sectiunea “Informatii catre

actionari” este disponibila doar pe

versiunea in limba romana a site-ului.

Completitudinea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,25

Se mentioneaza doar in cadrul

subsectiunii “Companie/Despre noi”; 

nu exista logo-ul “BVB Listed 

Company”. 

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si completitudinea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 1,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 0,25 / 10

COMPANIA ENERGOPETROL

Matricea evaluarii:

Compania este in INSOLVENTA



64 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 CONCEFA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

Informatie vizibila despre insolventa:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Navigarea pe website este dificila, de exemplu, este imposibila

accesarea oricareia dintre sub-sectiunile din sectiunea "Actionariat".

o Versiunea in limba engleza a website-ului difera de cea in limba

romana si are hyperlink-uri cu erori.

o Nu exista informatii cu privire la faptul ca societatea este in procedura

de insolventa.

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

o Data ultimei actualizari a calendarului financiar disponibil si a

documentelor referitoare la 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 actiunilor sau simbolul bursier.

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: De imbunatatit:

Sectiunea RI are urmatoarea structura:  

Actiuni, Guvernanta Corporativa, Majorare

de capital social, Informari, Calendar 

financiar, Raportari financiare, AGA, Intrebari

frecvente. 

www.concefa.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in INSOLVENTA



65 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Navigarea este greoaie, in 

special pentru sectiunea

“Actionariat”; apar erori.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0,5

Sectiunea in limba engleza

contine mai putine

informatii. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 0

Compania nu ofera

informati despre insolventa

intr-un loc vizibil. 

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,5

Se mentioneaza doar in 

cadrul sectiunii

“Actionariat”, nu exista logo-

ul BVB. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 2 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 1,25 / 10

CONCEFA

Compania este in INSOLVENTA

Matricea evaluarii:



66 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 CONDMAG

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

NU

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company” :

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Informatie vizibila despre insolventa:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

NU

o Compania nu are un website operational. In plus, diferite

browsere de internet avertizeaza utilizatorul ca website-ul

ar putea deteriora computerul.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Website-ul nu este functional

o Niciunul.

Website-ul companiei nu este functional.

Compania este in INSOLVENTA



67 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Website-ul

companiei nu 

este functional

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 0

Acces egal la informatii 1 0

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 0

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0

Punctaj Total: 0 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 0 / 10

Matricea evaluarii:

Compania este in INSOLVENTA

CONDMAG



68 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website si

sunt segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar. Informatiile financiare sunt disponibile

pentru fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Website-ul companiei 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 Codul 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 Nu sunt necesare imbunatatiri, in afara de incarcarea

prezentarii RI pe website.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile 

in sectiunile “Guvernanta Corporativa” 

(Regulament de Guvernanta Corporativa, 

Consiliul de Administratie, Declaratii de avere

si interese, AGA, Management, Strategia

nationala anticoruptie) si “Relatia cu 

investitorii" (Info actionari, Calendar 

financiar, Comunicate de piata, Prezentari, 

Contact investitori, Documente AGA, 

Raportari, Informatii tranzactionare, 

Rapoarte de analiza). 

www.conpet.ro



69 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

48 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 9,5 / 10

CONPET

Matricea evaluarii:



70 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 CONTED

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

o Toate documentele financiare si de interes pentru

investitori sunt afisate unele dupa altele, intr-o coloana.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier

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

Nu este mentionat pe ce bursa este listata compania.

o Informatiile despre dividende sunt oferite doar pentru 2015

si 2016.

o Nu sunt disponibile CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in cadrul sectiunii “Actionariat”, accesibile

din pagina principala. Informatiile sunt

segmentate 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 trimestriale, semestriale si

anuale).

o Declaratia “Aplici sau Explici” este disponibila

pentru 2016 si 2017, dar nu exista alte informatii

legate de Guvernanta Corporativa.



71 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5
Website-ul nu este usor

de utilizat.

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1,25

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu se mentioneaza 

nicaieri unde este listata 

societatea. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 3,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 3 / 10

Matricea evaluarii:

CONTED



72 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 COS TARGOVISTE

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA**

Prezentarea RI: NU

Informatie vizibila despre insolventa:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

DA

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

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

documente pentru investitori sunt traduse in limba engleza,

inclusiv titlurile, dar numai incepand cu 2016. Pentru anii

precedenti numele documentelor sunt in limba romana.

o Informatiile pentru investitori, inclusiv informatiile financiare,

sunt prezentate fara a fi segmentate pe ani, unele dupa

altele, intr-o maniera greu de citit.

o Nu exista informatii sau documente legate de Guvernanta

Corporativa pe website.

o **In sectiunea “Contact” sunt disponibile adresa de e-mail si

telefonul pentru RI, dar nu si numele persoanei/

departamentului desemnate pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in INSOLVENTA

www.cos-tgv.ro

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in cadrul sectiunii “Informatii

actionari/Procedura insolventei/Anunturi”.

o Sunt furnizate informatii despre insolventa.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Informatile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (raportari trimestriale, semestriale si

anuale).

o Sunt furnizate informatii despre administratorii

companiei.

o *Exista informatii despre listarea la BVB, categoria si

simbolul bursier al companiei, cu un hyperlink catre

pagina dedicata emitentului pe website-ul BVB.



73 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5
Website-ul nu este usor de 

utilizat.

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista o versiune in limba

engleza a website-ului. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 2,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,5

Se mentioneaza doar in cadrul

sectiunii “Informatii Actionarii”; 

nu exista logo-ul “BVB Listed 

Company”. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 4,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 4 / 10

COS TARGOVISTE

Compania este in INSOLVENTA

Matricea evaluarii:



74 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 DAFORA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

NU*

Continut RI in engleza: NU*

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA**

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

Informatie vizibila despre insolventa:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

DA

o Exista informatii vizibile pe pagina principala

despre reorganizarea judiciara a companiei.

o **Exista un link catre sectiunea emitentului din

website-ul BVB si informatii despre simbolul bursier

al companiei.

o Exista o sectiune Guvernanta Corporativa 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 In sectiunea “Guvernanta Corporativa” sunt

disponibile numele, adresa de e-mail si telefonul

persoanei desemnate pentru RI.

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

toate rapoartele/declaratiile sunt in limba 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.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori se gasesc in 

cadrul sectiunii “Investitori” si au urmatoarea

structura: Rapoarte financiare, AGA, 

Rapoarte curente, Calendar Financiar, 

Guvernanta Corporativa, Pret actiuni. 

www.dafora.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in reorganizare judiciara



75 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0

Website-ul este disponibil

numai in limba engleza, dar

documentele cu privire la RI 

sunt in limba romana.

Completitudinea informatiilor disponibile 4 3,25

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,5

Se mentioneaza doar in 

cadrul sectiunii “Investitori”; 

nu exista logo-ul “BVB Listed 

Company”. 

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea pe 

e-mail, acuratetea si completitudinea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 5,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 1,5 / 10

Compania este in reorganizare judiciara

Matricea evaluarii:

DAFORA



76 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 DIGI COMMUNICATIONS

Compania este inclusa in indicii: 

BET, BET-XT, BETPlus, BET-TR, 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:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

N/A*

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website

si impartite pe categorii de documente: IPO si

documente de listare, Rapoarte curente, Rapoarte

financiare, calendar financiar.

o In subsectiunea Rapoarte financiare exista, de

asemenea, inregistrarile teleconferintelor organizate cu

ocazia publicarii rezultatelor financiare.

o Exista un formular online pe care il pot completa

persoanele care doresc sa participe/sa se alature

teleconferintelor privind rezultatele financiare.

o Exista disponibile pe website scurte CV-uri ale membrilor

Consiliului de Administratie.

o Este dificil de identificat website-ul companiei dedicat RI, deoarece

este pe a doua pagina a rezultatelor Google iar pe website-ul RCS-

RDS (primul rezultat in Google la cautarea DIGI) nu exista vreun

hyperlink catre digi-communications.ro. De asemenea, exista un alt

website dedicat detinatorilor de obligatiuni emise de Cable

Communications Systems (investors.rcs-rds.ro), care poate crea

confuzie pentru investitori.

o La accesarea sectiunii RI, utilizatorului ii este solicitat sa selecteze tara

de origine si sa fie de acord cu disclaimer-ul din IPO inainte de a i se

acorda acces la rapoarte sau alte informatii.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier sau link-ul

catre sectiunea emitentului din website-ul BVB. Nu este mentionat pe

ce bursa este listata compania.

o Nu exista informatii despre AGA.

o Nu exista informatii cu privire la dividende sau politica de dividend.

o Nu exista informatii sau documente legate de Guvernanta

Corporativa pe website.

o *Sunt disponibile adresa de e-mail si telefonul pentru RI, dar nu si

numele persoanei/departamentului desemnate pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe un website separat: digi-

communications.ro. Sectiunea RI este

structurata astfel: Prezentari pentru investitori, 

Oferta publica initiala si materiale de listare, 

Rapoarte curente, Rapoarte financiare, 

Calendar financiar. 

digi-communications.ro

* Emitent nou, companie listata din mai 2017.



77 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu se mentioneaza 

nicaieri unde este 

societatea listata. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: N/A*

DIGI COMMUNICATIONS

Matricea evaluarii:

* Emitent nou, companie listata din mai 2017.



78 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

NU*

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA**

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

NU

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 dedicata Guvernantei Corporative,

ce contine documentele 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 bursier al companiei si

link-uri catre bursele pe care este listata compania. Sunt

publicate informatiile referitoare la IPO-ul din 2014.

o Sunt disponibile numele,adresa de e-mail si numarul de

telefo ale persoanei desemnate pentru RI.

o *Nu se mentioneaza in mod explicit pe ce bursa este listata

societatea, in afara de subsectiunea "Actiuni si actionari".

o **Subsectiunea “Cotatii BVB si LSE” contine o captura de

ecran cu un hyperlink catre site-ul BVB, in loc de un grafic

interactiv al evolutiei pretului actiunilor sau informatia cu

privire la pretul actiunilor de pe website-ul BVB.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea RI este 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, 

Asistenta investitori.

www.electrica.ro



79 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,75

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,25

E mentionat doar in 

cadrul subsectiunii

“Actiuni si Actionari”;

nu exista logo-ul “BVB 

listed Company”. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

2 ore

Calitatea raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 7,75 / 10

ELECTRICA

Matricea evaluarii:



80 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 ELECTROAPARATAJ

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale) desi sunt dificil de gasit (in sectiunea

"Despre noi").

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand nivelul

comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

Informatiile sunt greu de gasit, nu exista sectiune/subsectiune dedicata RI.

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

BVB si nici informatii despre pretul actiunilor sau simbolul bursier.

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

traduse in limba engleza, alte 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 In versiunea in limba engleza a website-ului, sectiunea dedicata investitorilor

se numeste “Current Reports", dar continutul este doar in limba romana.

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

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

o Rapoartele curente, rapoartele financiare si informatiile legate de AGA sunt

plasate unele dupa celelalte in sectiunea “Rapoarte curente”, fara alta

segmentare.

o Nu exista un document referitor la Guvernanta Corporativa.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

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.



81 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor de 

utilizat si este dificil de 

navigat.

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 0

Nu exista o sectiune sau

subsectiune dedicata RI. 

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista informatii cu 

privire la RI in limba

engleza / rapoartele sunt

doar in limba romana. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 0,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu se mentioneaza 

nicaieri unde este listata 

societatea. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 1 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 0 / 10

ELECTROAPARATAJ

Matricea evaluarii:



82 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

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:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website (AGA, rapoarte curente, calendar

financiar) si sunt segmentate pe ani.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

o Nu exista o sectiune RI dedicata. Informatiile pentru investitori

sunt incluse in subcapitolul "Comunicate”, care este disponibil

pentru perioada 2015-2017, pe versiunea in limba romana a

website-ului, in timp ce in versiunea in limba engleza exista mai

putine documente si nu toate sunt traduse in limba engleza.

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

fara legatura.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI, dar exista

cateva date de contact pentru management.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

prin accesarea subsectiunii “Comunicate” 

din cadrul sectiunii “Informatii utile”, iar

informatiile sunt dispuse in ordinea

cronologica a publicarii pe website.

electroarges.ro

ELECTROARGES



83 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor de 

utilizat si subsectiunile nu 

sunt bine structurate.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0

Nu exista o sectiune sau

subsectiune dedicata RI. 

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista informatii

referitoare la RI disponibile

in limba engleza. 

Completitudinea informatiilor disponibile 4 0,75

Reiese clar ca este o companie listata 1 0

Nu se mentioneaza nicaieri 

unde este listata 

societatea. 

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 1 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 0,25 / 10

ELECTROARGES

Matricea evaluarii:



84 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand

nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor

website-ului.

o Nu exista o sectiune dedicata pentru RI.

o Documentele referitoare la AGA precum si rapoartele financiare sunt

disponibile in “Compania/Noutati”, insa doar in versiunea in limba

romana a website-ului.

o Nu exista informatii pentru investitori (AGA, rapoarte si calendar

financiar) disponibile pe versiunea in limba engleza a website-ului,

doar datele de publicare ale documentelor. Versiunea in limba

romana a website-ului contine cateva rapoarte traduse in limba

engleza, dar cu titluri in limba romana, marcate la sfarsit cu "EN“;

acestea nu pot fi gasite de un investitor strain.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor , simbolul bursier sau link-ul

catre sectiunea emitentului pe website-ul BVB.

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

o Nu exista informatii referitoare la Guvernanta Corporativa.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

din pagina principala, prin accesarea

segmentului “Noutati” din cadrul sectiunii

“Compania”.

www.electrocontact.ro

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile in sectiunea "Compania", subsectiunea

"Organigrama“.



85 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25
Website-ul nu este usor de utilizat

si navigarea este dificila.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0

Nu exista o sectiune sau

subsectiune dedicata RI.

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista informatii cu privire la 

RI in versiunea in limba engleza

a website-ului.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 0,75

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,25

Este mentionat doar in cadrul

subsectiunii “Compania”; nu 

exista logo-ul BVB. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 1,25 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 0,25 / 10

ELECTROCONTACT

Matricea evaluarii:



86 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 ELECTROMAGNETICA

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

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, calendar financiar.

o Informatiile cu privire la dividende sunt disponibile pe

website.

o In sectiunea “Info Investitori“ sunt disponibile

informatii cu privire la simbolul bursier, categoria in

cadrul careia care este listata compania si indicii

bursieri.

o Subsectiunea “Guvernanta Corporativa” contine

documentele relevante (Actul constitutiv, declaratia

“Aplici sau Explici", lista cu persoanele care au acces

la informatii privilegiate etc.).

o Structura actualizata a actionariatului este

disponibila pe website.

o Exista un hyperlink care directioneaza catre website-

ul BVB, in cadrul sectiunii “Link-uri utile”.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

o Majoritatea informatiilor sunt comprimate in fisiere in loc sa fie

disponibile direct pe website.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor.

o Sunt furnizate doar informatii de baza despre membrii

Consiliului de Administratie, nu si CV-uri.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI, exista doar un

formular de contact.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

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 si Informatii pentru

investitori.

www.electromagnetica.ro



87 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor de utilizat si

navigarea este dificila; website-ul nu este

compatibil cu toate browserele. 

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0,25

Sectiunea “Investitori” este disponibila din 

sectiunea “Companie”.

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 2,75

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,75 Nu exista logo-ul "BVB Listed Company".

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

1,5 ore

Calitatea raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 7 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 1 / 10

ELECTROMAGNETICA

Matricea evaluarii:



88 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 ELECTROPUTERE

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

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:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU*

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA**

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, calendar financiar.

www.electroputere.ro

Informatiile pentru investitori pot fi gasite in 

sectiunea RI, structurata in urmatoarele

subsectiuni: Adunari Generale ale 

Actionarilor, Situatii Financiare, Documente

referitoare la Bursa de Valori Bucuresti

o *Nu exista informatii despre pretul actiunilor, doar pretul

nominal al unei actiuni, in timp ce pentru evolutia pretului

actiunilor exista un hyperlink catre pagina dedicata

emitentului din website-ul BVB.

o Nu exista informatii despre categoria in cadrul careia este

listata compania sau indicii bursieri in care este inclusa.

o Nu sunt disponibile CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie.

o Nu sunt disponibile documente cu privire la Guvernanta

Corporativa, cu exceptia Actului Constitutiv (alte documente

care ar fi necesare sunt: declaratia “Aplici sau Explici”, lista

cu persoanele care au acces la informatii privilegiate etc.).

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

o **Website-ul nu era functional la momentul evaluarii din mai

2017.



89 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0

Nu se mentioneaza 

nicaieri unde este 

listata societatea. 

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 4 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 0 / 10

ELECTROPUTERE

Matricea evaluarii:



90 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 FARMACEUTICA REMEDIA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA**

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

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 despre

listarea societatii in cadrul Categoriei Standard.

o Website-ul are o subsectiune dedicata Guvernantei

Corporative, cu documentele relevante incluse.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o *Compania ofera pe pagina principala un banner

cu simbolul bursier, cu hyperlink la pagina dedicata

emitentului din website-ul BVB.

o **Sunt disponibile adresa de e-mail si telefonul pentru RI,

dar nu si numele persoanei/departamentului desemnate

pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Relatia cu Investitorii” iar

structura subsectiunilor este urmatoarea: 

Rapoarte curente, Informatii actionari, 

Informatii Financiare, Guvernanta

corporativa. 

www.remedia.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



91 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,75

Nu exista logo-ul 

"BVB Listed 

Company".

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 7,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 6,5 / 10

FARMACEUTICA REMEDIA

Matricea evaluarii:



92 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website si

segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare an

(rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o Exista o sectiune dedicata GC care include toate

documentele necesare.

o Informatiile cu privire la dividende si politica de dividend

sunt prezente pe website.

o CV-urile administratorilor si ale managerilor sunt publicate

pe website.

o Informatiile despre actiuni (pret, simbol bursier, evolutie)

sunt incluse pe website, atat pentru actiuni (BVB), cat si

pentru GDR-uri (LSE).

o Informatiile despre analistii care analizeaza compania si

rapoartele realizate de acestia sunt prezentate pe

website.

o Sunt prezentate numele si datele de contact ale

persoanei responsabile pentru RI.

o Sectiunea “Guvernanta Corporativa” ar putea fi

disponibila direct prin accesarea sectiunii

“Despre”.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Exista o pagina dedicata investitorilor. Pe

prima pagina, exista o trimitere la sectiunea

RI, in ambele versiuni ale website-ului, 

structurata pe tipuri de informatii, inclusiv

prezentari si analize independente. 

Sectiunea Guvernanta Corporativa se afla

sectiunea Despre, Prezentare generala a 

Fondului, Guvernanta Corporativa.

www.fondulproprietatea.ro



93 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,75

Nu exista logo-ul

“BVB Listed 

Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

6 zile

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 8 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 9,25 / 10

FONDUL PROPRIETATEA

Matricea evaluarii:



94 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale,

anuale).

o Informatii despre pretul actiunilor si simbolul bursier

sunt disponibile.

o Toate informatiile relevante cu privire la GC sunt

disponibile (Declaratia privind conformarea cu

Codul de Guvernanta Corporativa al BVB, Politica

de remunerare, Politica de dividend, Lista

persoanelor cu acces la informatii privilegiate etc).

o Informatiile privind dividendele sunt disponibile.

o CV-urile administratorilor sunt prezentate pe

website.

o Sunt disponibile numele, adresele de e-mail si

numerele de telefon ale persoanelor desemnate

pentru RI.

o In versiunea in engleza a website-ului, sectiunea ‘General

information’, informatiile sunt in limba romana.

o In versiunea in engleza a website-ului, sectiunea

“Investors”, majoritatea rapoartelor si documentelor AGA

sunt disponibile in romana si, desi titlurile sunt in engleza,

documentele sunt marcate cu [RO].

o Nu exista un link catre sectiunea dedicata emitentului din

website-ul BVB.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe pagina principala, in sectiunea

"Investitori". Structura sectiunii este: 

Documente de referinta, Informatii generale, 

Elemente de Guvernanta Corporativa, 

Comunicate, Raportari Conform Cerintelor

Pietei de Capital, AGA.

www.iar.ro

IAR



95 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0,75

In versiunea in engleza, 

informatiile din 

sectiunea “General 

information” sunt

disponibile in limba

romana.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,25

Se mentioneaza doar in 

sectiunea “Investitori”/ 

subsectiunea “Informatii

generale” si nu este

disponibil logo-ul “BVB 

Listed Company”. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 6,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 6 / 10

IAR

Matricea evaluarii:



96 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET-XT, BETPlus, 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU*

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

IR contact provided: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si divizate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale,

anuale).

o Website-ul contine o sectiune separata

“Guvernanta Corporativa”, unde sunt disponibile

toate informatiile/ documentele relevante

actualizate, inclusiv politica de dividend.

o CV-urile administratorilor sunt publicate pe website.

o Se mentioneaza ca societatea este listata la BVB,

sunt informatii despre simbolul bursier al actiunilor,

caracteristicile actiunilor, precum si un link catre

pagina emitentului pe website-ul BVB (totusi, este

disponibil doar in versiunea in romana a website-

ului).

o Sunt disponibile numele, adresa de email si numarul

de telefon ale persoanei desemnate pentru RI.

o In sectiunea “Actionari/ Investitori”, subsectiunea “Relatia

cu actionarii si investitorii”, se mentioneaza ca societatea

este listata la BVB la Categoria I Premium.

o *Exista un link catre pagina dedicata companiei pe

website-ul BVB, dar acesta este disponibil doar in

versiunea in limba romana a website-ului. Totusi, pe

ambele versiuni ale website-ului este prezentata o poza a

unui grafic vechi cu evolutia pretului actiunilor in perioada

ianuarie 2016 – ianuarie 2017.

o Structura actionariatului este invechita.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt in sectiunea

“Actionari/ Investitori” de pe prima pagina, 

structurata astfel: Informatii AGA, Situatii

Financiare, Guvernanta corporativa, Relatii

actionari, investitori, Coduri/ Politici.

www.impactsa.ro



97 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,25

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,5

Mentiune doar in 

segmentul

“Actionari”, nu este

disponibil logo-ul

“BVB Listed 

Company”. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

22 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 8,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 6 / 10

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 

Matricea evaluarii:



98 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si divizate pe ani: AGA, raportari, calendar

financiar etc.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale,

anuale).

o Este mentionata listarea la BVB, precum si

caracteristicile actiunilor Mecanica Ceahlau si un

link catre pagina dedicata emitentului pe website-

ul BVB, “legat” de logo-ul “BVB Listed Company”

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si

numarul de telefon ale persoanei desemnate

pentru RI.

o Website-ul are o sectiune distincta pentru

Guvernanta Corporativa, unde sunt disponibile

toate informatiile/ documentele relevante, inclusiv

Politica de dividend.

o CV-urile administratorilor sunt publicate pe website.

o Nu sunt necesare imbunatatiri, cu exceptia incarcarii pe

website a prezentarii RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt in sectiunea

“Relatia cu investitorii”, care are urmatoarea

structura: Info actionari, Documente AGA, 

Calendar financiar, Raportari, Contact 

Investitori, Comunicate de piata, Linkuri utile 

privind piata de capital, Guvernanta

Corporativa.

www.mecanicaceahlau.ro



99 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

2 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 3 / 10

MECANICA CEAHLAU

Matricea evaluarii:



100 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 MECANICA FINA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar, in sectiunea “Compania”.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (trimestriale, semestriale, anuale).

o Navigarea pe versiunea in engleza a website-ului nu

functioneaza corect si continua sa directioneze utilizatorul

catre versiunea in limba romana.

o Pe prima pagina este un segment cu noutati, dar versiunea

in limba engleza contine anunturile in limba romana.

o Subsectiunea “Actionari” este disponibila doar pe

versiunea in limba romana a website-ului. Sectiunea

contine doar fisiere pdf. Unele documente incluse sunt in

limba engleza, dar sunt dificil de identificat.

o Nu sunt disponibile informatii despre pretul actiunilor,

simbolul bursier sau link-ul catre sectiunea dedicata

emitentului pe website-ul BVB.

o Nu exista informatii sau documente cu privire la

Guvernanta Corporativa.

o Nu sunt oferite informatii cu privire la politica de dividend.

o CV-urile administratorilor nu sunt disponibile.

o Nu este disponibil niciun contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe pagina principala, in sectiunea

“Compania”, precum si in segmentul

“Noutati” plasat sub bannere.  In sectiunea

“Compania”, informatiile pentru investitori

sunt disponibile in subsectiunea

“Actionariat”.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.mecanicafina.ro



101 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5
Navigarea pe website este

dificila.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0,25

Subsectiunea “Actionari” este

disponibila in sectiunea

“Compania”. 

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista versiunea in limba

engleza a sectiunii RI

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0
Nu exista vreo mentiune cu 

privire la listarea companiei. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 1,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 2,25 / 10

Matricea evaluarii:

MECANICA FINA



102 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 MEDLIFE

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET, BET-XT, BETPlus, BET-TR, 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:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA*

DA

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

gasite cu usurinta. Toate subsectiunile cuprind

informatii la zi.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si divizate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Exista o subsectiune dedicata Guvernantei

Corporative, in sectiunea de RI, care contine

toate informatiile relevante, inclusiv CV-urile

administratorilor.

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si

numarul de telefon ale persoanei desemnate

pentru RI.

o Nu este clar pe ce bursa este listata compania, nu

exista nicio referire/ link catre BVB. De asemenea, nu

exista informatii despre evolutia pretului actiunilor sau

simbolul bursier.

o Informatiile despre dividend/ Politica de dividend nu

sunt disponibile pe website.

o *Prezentarea RI este denumita “Prezentare Investors

and Analysts Day”, dar este publicata la “Alte

rapoarte” din subsectiunea “Rapoarte si prezentari

pentru investitori”.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe pagina principala, in sectiunea “Relatia

cu Investitorii” si are urmatoarea structura: 

Noutati, AGA, Calendar Financiar, Rapoarte

si prezentari pentru investitori, Guvernanta

Corporativa, Documente AGA, Documente

de Oferta, Comunicate de Presa, Contact. 

www.medlife.ro



103 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu este vreo

mentiune cu 

privire la faptul ca 

societatea este

listata. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

16 zile

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 7 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 7,75 / 10

MEDLIFE

Matricea evaluarii:



104 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile Financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte treimestriale, semestriale si

anuale).

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie si

ale Executivului sunt publicate pe website, in

sectiunea “Despre noi”.

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

mentioneaza ca este listat pe piata RASDAQ.

o Subsectiunea “Informatii tranzactionare” nu are continut.

o Nu sunt accesibile toate documentele de pe website, unele au

dezactivate hyperlink-urile; website-ul contine unele erori.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier sau link-ul

catre pagina dedicata emitentului pe website-ul BVB.

o Declaratia de Guvernanta Corporativa este disponibila la “Situatii

financiare”/”Raport anual si de audit” din anul 2015, nu este nicio

mentiune pentru anul 2016.

o Cand este accesat Calendarul financiar disponibil la “Relatia cu

investitorii”/ “Situatii financiare”/ “Calendar financiar” rezulta o

eroare.

o Informatiile despre dividende/ Politica de dividend nu sunt

disponibile pe website.

o La unele sectiuni, spre exemplu “Relatia cu investitorii”/ “Structura

actionariat” apare si codul sursa.

o Nu sunt disponibile datele de contact sau persoana/ departmentul

desemnat pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Relatia cu Investitorii” pe

pagina principala, a carei structura este: 

Informatii tranzactionare, Structura

actionariat, Situatii financiare, Adunari

generale ale actionarilor, Comunicate de 

presa.

www.nqeholdings.com

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



105 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Exista erori/ coduri sursa

care apar in unele

subsectiuni.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0,5

Lipsesc documente din 

versiunea in engleza a 

website-ului.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 0,5

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,75
Nu este disponibil logo-ul

“BVB Listed Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 3,25 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 3 / 10

NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS

Matricea evaluarii:



106 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 S.N. 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website si

divizate pe ani: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare an

(rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o In subsectiunea “Guvernanta Corporativa” sunt

disponibile CV-urile membrilor Consiliului de Administratie si

perioada de timp pentru care au mandat, CV-urile

directorilor, Actul constitutiv, Politica de remunerare,

Regulamente, Comitete consultative, Tranzactii persoane

initiate, precum si Declaratia de aderare la strategia

nationala anticoruptie 2016 – 2020 si alte documente

relevante.

o Informatiile despre evolutia pretului actiunilor sunt

disponibile pe diferite intervale zi/ luna/ an.

o Informatiile despre dividende sunt disponibile pe website.

o Este disponibila prezentarea pentru RI.

o Sunt disponibile datele de contact ale persoanei

desemnate pentru RI, insa nu in sectiunea pentru RI, ci in

sectiunea Contact.

o Nu sunt necesare imbunatatiri.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile in 

sectiunea “Relatii cu investitorii”, pe pagina

principala. Structura sa este: Dividende 2016, 

Sunt actionar. Cum participi la AGA?, 

Prezentari, Structura actionariatului, Rapoarte

curente, Calendar financiar 2017, Dividende

2015, Dividende 2014, Dividende 2013, 

Rezultate financiare, Guvernanta corporativa, 

Informatii referitoare la AGA, Rapoarte

periodice, Majorare de capital 2014, Prospect 

listare, Majorare capital 2015.

www. nuclearelectrica.ro



107 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 4

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

35 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 10 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 6,5 / 10

Matricea evaluarii:

S.N. NUCLEARELECTRICA



108 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si divizate pe ani: AGA, Rapoarte curente,

calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o Informatiile cu privire la Guvernanta Corporativa sunt

disponibile in sectiunea “Consiliu de Administratie”.

o Website-ul contine informatii despre dividende.

o Sunt disponibile numele si email-ul persoanei

desemnate pentru RI.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand

nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-

ului. Continutul este prezentat in cadrul documentelor, nu si direct pe

website, ceea ce face navigarea dificila.

o Segmentul de RI este putin mai greu de observat intrucat are un

nume neobisnuit “Actionariat 2010-2017”. Segmentul “Actionariat

2001-2009” nu functioneaza, neavand continut.

o Traducerea in engleza a continutului website-ului nu are sens uneori.

o Nu sunt disponibile informatii despre evolutia pretului actiunilor sau

link-ul catre website-ul BVB. Cele mai recente informatii despre

evolutia pretului actiunilor sunt din 2015 si sunt incluse intr-un fisier pdf

neclar care arata statisticile de tranzactionare pentru fiecare sedinta

bursiera din perioada iunie – decembrie 2015. Ar fi mult mai simplu/

clar daca ar fi inclus un link catre website-ul BVB.

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

romana, inclusiv cele prezentate in varianta engleza a website-ului,

unde doar cateva sectiuni sunt in engleza.

o CV-urile administratorilor sunt disponibile doar pe versiunea in limba

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

ului sunt disponibile doar 3 din cele 7 CV-uri.

o Nu exista informatii despre Politica de dividend.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile in 

cadrul a 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



109 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim
Scorul companiei Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor de utilizat; 

continutul este prezentat in cadrul

documentelor, nu si direct pe

website, ceea ce face navigarea

dificila.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0,75

Separarea intre “Actionariat 2010-

2017” si “Actionariat 2001-2009” nu 

este foarte clara; cea din urma

sectiune nu functioneaza.

Acces egal la informatii 1 0,5
In varianta in engleza sunt

disponibile mai putine documente.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3

Reiese clar ca este o companie listata 1 0
Nu este nicio mentiune privind

listarea companiei.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 4,5 / 10  

Punctaj total evaluare mai 2017: 4 / 10

OIL TERMINAL

Matricea evaluarii:



110 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 OLTCHIM

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

Informatii vizibile despre insolventa:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website: AGA, rapoarte curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o *Logo-ul “BVB Listed Company” este prezent pe

pagina principala, cu un hyperlink catre pagina

dedicata emitentului pe website-ul BVB. Logo-ul este

publicat, de asemenea, in subsectiunea “Actiuni” din

sectiunea “Relatia cu investitorii”, cu acelasi hyperlink.

De asemenea, in aceeasi subsectiune sunt informatii

despre simbolul bursier si despre categoria in care sunt

incluse actiunile companiei.

o Exista o sectiune pentru Guvernanta Corporativa ce

contine declaratia “Aplici sau explici” pentru

perioada 2010 – 2017, Actul Constitutiv si Codul de

Guvernanta Corporativa actualizat.

o CV-urile managementului sunt disponibile si, totodata,

este disponibila si structura actionariatului actualizata,

din aprilie 2017.

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si numarul

de telefon ale persoanei desemnate pentru RI.

o Lipsesc informatiile in limba engleza pentru AGA din 2015.

o Prezentarea disponibila in subsectiunea “Prezentari” nu

este actualizata, fiind din ianuarie 2016.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea pentru RI este are urmatoarea

structura: Actiuni, Calendar de comunicare

financiara, Guvernanta corporativa, 

Raportari curente, Informatii Financiare, 

Prezentari, AGA, Contact. 

http://www.oltchim.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in reorganizare judiciara



111 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

25 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,5 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 6,75 / 10

Compania este in reorganizare judiciara

Matricea evaluarii:

OLTCHIM



112 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

DA

o Toate informatiile oferite pe varianta in limba romana

a website-ului sunt disponibile si pe varianta in

engleza a website-ului.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe website

si 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

disponibile pe website.

o Website-ul contine informatiile despre dividende.

o Sunt disponibile informatii despre pretul actiunilor si

un link catre pagina dedicata emitentului pe

website-ul BVB.

o Exista numele si email-ul persoanei desemnate

pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea pentru IR are urmatoarea

structura: Strategia OMV Petrom, Noutati

investitori,  Informatii actionari, Actiuni si GDR-

uri OMV Petrom, Calendar financiar si

evenimente, AGA, Rapoarte si prezentari

pentru investitori, Guvernanta Corporativa, 

Intrebari frecvente, Prospect SPO Octombrie

2016, Contact. 

www.omvpetrom.com

o Nu sunt necesare imbunatatiri, cu exceptia postarii

pe site a logo-ului “BVB Listed Company”.



113 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 4

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,75

Nu exista logo-ul

“BVB Listed 

Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

3 ore

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 9,25 / 10

OMV PETROM

Matricea evaluarii:



114 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 PATRIA BANK

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

DA*

o Rapoartele curente, Rapoartele anuale, Rapoartele

Financiare si Prezentarea pentru investitori sunt

disponibile in limbile romana si engleza (totusi, pe de

alta parte, website-ul nu are o versiune in limba

engleza).

o Se mentioneaza ca societatea este listata la BVB,

sunt informatii cu privire la evolutia pretului actiunilor,

simbolul bursier si un link catre pagina emitentului pe

website-ul BVB. De asemenea, este disponibil un

grafic interactiv al evolutiei pretului actiunilor.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie si ale

Comitetului Executiv sunt disponibile pe website.

o Exista o sectiune dedicata Guvernantei Corporative,

care include o serie de documente de referinta, Cod

de Guvernanta Corporativa etc.

o Prezentarea pentru RI este disponibila pe website.

o Sunt furnizate numele si email-ul persoanei

desemnate pentru RI.

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

(totusi, unele documente sunt disponibile in limba

engleza).

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea pentru RI este disponibila pe

pagina principala si are urmatoarea

structura: Evolutia actiunilor, Rapoarte si

rezultate, AGA, Guvernanta Corporativa, 

Relatia cu investitorii, CSR.

www.patriabank.ro

*Compania are un nou website urmarea a fuziunii din iulie

2017 (fosta Banca Comerciala Carpatica).



115 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 4

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

16 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 6,5* / 10

PATRIA BANK

Matricea evaluarii:

* Scorul Bancii Comerciale Carpatica



116 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 PETROLEXPORTIMPORT 

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA*

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA**

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA***

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand nivelul

comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

o *Sunt furnizate foarte putine informatii pentru investitori in sectiunea

pentru RI, majoritatea subsectiunilor fiind fara continut.

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

disponibile in limba engleza.

o In sectiunea “Informari” sunt o serie de informatii pentru actionari

(rapoarte financiare, AGA, rapoarte curente) pentru anii 2011 – 2016,

informatiile sunt impartite pe ani dar nu au o segmentare clara; nu sunt

furnizate diverse documente, spre exemplu multe calendare financiare

lipsesc.

o Nu sunt disponibile informatii cu privire la dividende sau politica de

dividend.

o Nu sunt disponibile informatii cu privire la Guvernanta Corporativa.

o CV-urile administratorilor nu sunt disponibile.

o Nu exista informatii cu privire la persoana/departamentul desemnat

pentru RI sau alt contact pentru RI.

o ***Website-ul nu era functional la evaluarea din mai 2017.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Compania este inclusa in indicele: 

BET-NG
www.petex.ro

o **Exista un link catre pagina dedicata

emitentului pe website-ul BVB, in

subsectiunea “Pret Actiuni”.

Informatiile pentru actionari sunt disponibile

in sectiunea “Actiuni”, care are urmatoarea

structura: Indicatori, Pret Actiuni, Dividende, 

Structura actionariatului, Listarea la bursa si

Downloads (Situatia financiara, Convocator, 

Calendar 2009 BVB). 



117 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0

Website-ul nu este usor de 

utilizat, este dificil de navigat si

multe sectiuni nu au continut.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista o versiune in limba

engleza a website-ului.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 0,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,25

Intr-una dintre sub-sectiuni se 

mentioneaza ca societatea

este listata la BVB, dar nu 

exista logo-ul “BVB Listed 

Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 1,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 0 / 10

PETROLEXPORTIMPORT 

Matricea evaluarii:



118 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 PREBET

Compania este inclusa in indicele:

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU*

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website si segmentate pe ani: AGA,

rapoarte curente, calendar financiar, desi

semnificativ mai multe informatii sunt

disponibile in versiunea in limba romana.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale). Rapoartele curente sunt usor de

accesat.

o In versiunea in limba engleza a website-ului, informatiile despre structura

actionariatului sunt scrise partial in engleza, partial in romana. De asemenea,

tot pe versiunea in engleza a website-ului, segmentul “Info Shareholders –

Prebet Aiud” este in limba romana.

o *In ambele versiuni ale website-ului, subsectiunile “Relatia cu Actionarii” si

“Guvernanta Corporativa” nu au continut. Pe website nu exista informatii sau

documente cu privire la Guvernanta Corporativa.

o Versiunea in limba engleza contine mult mai putine documente decat

versiunea in limba romana, in urmatoarele sectiuni: “AGOA/AGEA”, “Rapoarte

curente”, “Rapoarte Periodice”, “Communicate”. In versiunea in engleza a

website-ului, sectiunea “Noutati” contine informatii in limba romana.

o Informatiile cu privire la dividend sunt prezentate pe website doar pentru anii

2016 si 2017.

o Toate informatiile pentru investitori sunt segmentate in functie de tipul

documentelor, dar fara o segmentare si pe ani, ceea ce ar fi de folos

utilizatorului.

o Informatiile despre evolutia pretului actiunilor sau simbolul bursier nu sunt

disponibile pe website si, totodata, nu exista un link catre pagina dedicata

emitentului pe website-ul BVB sau vreo mentiune ca societatea este listata.

o CV-urile managementului nu sunt disponibile pe website.

o Nu este oferit niciun contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru actionari sunt disponibile

in sectiunea “Info Actionariat”, accesibila din 

pagina principala. Structura sa este: AGA, 

Rapoarte curente, Rapoarte Periodice, 

Dividende, Calendar Financiar, Comunicate, 

Relatia cu Investitorii si Guvernanta

Corporativa (ultima, insa, nu are continut). 

www.prebet.ro



119 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0,5

Sunt disponibile mai putine

documente pe versiunea in 

limba engleza a website-

ului decat pe versiunea in 

limba romana.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0
Nu este nicio mentiune

privind listarea companiei.

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 3,5 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 3,75 / 10

Matricea evaluarii:

PREBET



120 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 PREFAB

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website si

segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente, rapoarte periodice.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare an

(rapoarte trimestriale, semestriale si anuale). Calendarul financiar,

de asemenea, este disponibil.

o Sectiunea Guvernanta Corporativa include Regulamentul de

Guvernanta Corporativa, precum si CV-urile administratorilor.

Subsectiunea “Structura actionariat” este actualizata cu datele

din 2017.

o Exista o sectiune pentru Guvernanta Corporativa care contine

declaratiile “Aplici sau explici”, Codul de Guvernanta

Corporativa, Declaratia de conformare cu Codul de Guvernanta

Corporativa al BVB si CV-urile membrilor Consiliului de

Administratie.

o Informatiile cu privire la dividend sunt disponibile.

o Informatiile despre evolutia pretului actiunilor este disponibila atat

pe pagina principala (coltul dreapta jos), cat si in subsectiunea

“Actionariat BVB”. Este disponibil un link catre pagina dedicata

emitentului pe website-ul BVB si se mentioneaza simbolul bursier

pentru cautarea mai multor informatii.

o In sectiunea “Despre noi”, compania mentioneaza ca este listata

la BVB in Categoria Standard.

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

o Nu sunt disponibile informatii despre politica de dividend.

o Nu este oferit niciun contact pentru RI.

o In subsectiunea “Valoarea actiunii”, se mentioneaza

eronat ca societatea este listata la Categoria I, in loc de

Categoria Standard.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Actionariat BVB”, accesibila de 

pe pagina principala. Structura sa este: 

Actiuni, Actionari, AGA, Raportari periodice, 

Rapoarte curente, Guvernanta Corporativa.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.prefab.ro



121 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista o versiune in limba

engleza a website-ului.

Completitudinea informatiilor disponibile 4 2,5

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,75
Nu este publicat logo-ul “BVB 

Listed Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si completitudinea 

informatiilor furnizate

2 1,5

Timp de raspuns:

26 minute

Calitatea raspunsului: 

bun

Punctaj Total: 6,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 4,25 / 10

Matricea evaluarii:

PREFAB



122 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 PRODPLAST 

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, rapoarte periodice.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale),

o Singura pagina in limba engleza este pagina principala, in timp ce

toate celelalte subsectiuni sunt disponibile doar in limba romana.

o Informatiile pentru investitori din sectiunea dedicata acestora nu

sunt structurate optim si ofera acces doar la documente.

o Nu exista grafice ale evolutiei pretului actiunilor, simbolul bursier sau

link-ul catre website-ul BVB.

o Doar unele documente pentru AGA sunt disponibile in limba

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

o Nu sunt disponibile informatii sau documente cu privire la

guvernanta corporativa pe website.

o Informatiile despre dividende nu sunt disponibile.

o Membrii Consiliului de Supraveghere si ai Managementului Executiv

sunt mentionati in sectiunea “Compania”, segmentul “Echipa”, dar

nu sunt disponibile si CV-urile acestora.

o Sectiunea “Noutati” nu a mai fost actualizata din ianuarie 2016.

o *Este disponibila o adresa de email generala pentru contact cu

privire la RI, precum si un numar de telefon, dar nu este oferit

numele persoanei de contact desemnata pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Actionari” si sunt structurate

astfel: Rapoarte curente, Informatii

financiare, AGA.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.prodplast.com



123 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu exista nicio

mentiune despre

listarea companiei

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 3 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 4,75 / 10

PRODPLAST 

Matricea evaluarii:



124 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 RETRASIB

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Sunt disponibile o serie de informatii cu privire la

Guvernanta Corporativa (Regulament

guvernanta corporativa, Act constitutiv, CV-urile

membrilor Consiliului de Administratie).

o Informatiile financiare sunt disponibile, dar nu intr-o

ordine anume.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

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

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

unele sectiuni sunt disponibile doar in limba romana. Fisierele

disponibile pe website in engleza au titlurile in romana, fiind

dificil de identificat.

o Noutatile pentru investitori nu sunt disponibile, ci doar sunt

publicate aleatoriu informatii cu privire la AGA.

o In sectiunea de RI, subsectiunea “Raportari”, majoritatea

documentelor au titlurile doar in limba romana si doar putine

documente pentru AGA au titlurile si in limba engleza.

o Nu sunt disponibile pe website informatii cu privire la dividende

sau politica de dividend.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier sau

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

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru actionari sunt disponibile

in sectiunea “Informatii pentru Actionari/ 

Information for Shareholders”, pe pagina

principala. Informatiile sunt structurate in 

“Informatii generale” si “Raportari”.

www.retrasib.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



125 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim
Scorul companiei Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5

Website-ul nu este usor

de utilizat si navigarea

este dificila.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista o versiune in 

limba romana a website-

ului.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 0,5

Reiese clar ca este o companie listata 1 0

Nu exista vreo mentiune

despre listarea

companiei.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 1

Timp de raspuns:

2 ore

Calitatea raspunsului: 

mediu

Punctaj Total: 3 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 3,25 / 10

RETRASIB

Matricea evaluarii:



126 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 ROMCAB

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI: NU

Informatii vizibile despre insolventa:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe

website si segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Pe pagina principala este disponibil un link catre

pagina dedicata emitentului pe website-ul BVB.

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si

numarul de telefon ale persoanei desemnate

pentru RI.

o Nu sunt disponibile pe website informatii privind

insolventa companiei.

o Informatiile despre pretul actiunilor sunt disponibile pe

prima pagina, dar graficul nu a mai fost actualizat din

mai 2014.

o Sectiunea pentru RI in engleza contine documentele in

limba romana; unele rapoarte financiare sunt in

engleza, iar alte rapoarte financiare sunt in romana.

o Website-ul contine Actul constitutiv, dar nu si alte

documente relevante cu privire la guvernanta

corporativa.

o Codul de Guvernanta Corporativa al BVB este incarcat

pe website in subsectiunea “Rapoarte curente”, dar

este disponibil doar pe varianta in limba romana.

o Nu exista informatii despre administratorii companiei.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea pentru RI este denumita

“Actionariat” si are urmatoarea structura: 

AGA, Free Float, Informatii actionariat si

Relatia cu investitorii. 

www.romcab.com

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in INSOLVENTA



127 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0,5

Sunt disponibile putine

documente pe versiunea in 

limba engleza a website-ului;

unele sunt disponibile doar in 

romana.

Completitudinea informatiilor disponibile 4 0

Compania nu ofera informatii

despre insolventa intr-un loc

vizibil, doar in cateva

documente pdf.

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,5
Nu este publicat logo-ul “BVB 

Listed Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si completitudinea 

informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 3 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 2,5 / 10

ROMCAB

Compania este in INSOLVENTA

Matricea evaluarii:



128 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 ROMCARBON 

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (rapoarte trimestriale, semestriale si anuale),

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe website

si segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar.

o CV-urile administratorilor si managementului executiv

sunt disponibile pe website.

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si numarul

de telefon ale persoanelor desemnate pentru RI.

o Pe pagina principala este disponibil logo-ul “BVB

Listed company”, cu un hyperlink catre pagina

dedicata emitentului pe website-ul BVB.

o In sectiunea “Actionari”, subsectiunea “Cotatia

actiunilor Romcarbon” este un grafic excelent cu

evolutia pretului actiunilor, precum si un link catre

pagina dedicata emitentului pe website-ul BVB.

o Sectiunea “Actionari” contine o subsectiune cu

intrebari si raspunsuri pentru investitori si jurnalisti.

o In subsectiunea “Guvernanta Corporativa” din sectiunea

“Despre noi”, documentele sunt doar in limba romana, dar

este o informare ca documentele in limba engleza vor fi

disponibile in curand.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt in sectiunea

“Actionari”, disponibila pe pagina principala

si structurata astfel: Relatii cu investitorii, 

AGA, Bugetul de venituri si cheltuieli, 

Calendar comunicare financiara, Listare

BVB, Raportari anuale, Raportari curente, 

Raportari semestriale, Raportari trimestriale, 

cu o segmentare pe ani. Subsectiunea de 

Guvernanta Corporativa este disponibila in 

sectiunea “Despre noi”.

www.romcarbon.com



129 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Ar fi util ca alaturi de 

pictograma fiecarei

sectiuni sa fie atasata si

numele sectiunii.

Acces egal la informatii 1 0,75

Informatiile cu privire la 

Guvernanta Corporativa

sunt disponibile doar in 

limba romana.

Completitudinea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie listata 1 1

Email
Accuracy and completeness and 

attitude via email, accuracy of provided

information

2 2

Timp de raspuns:

2 ore

Calitatea raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,5 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 4,5 / 10

Matricea evaluarii:

ROMCARBON 



130 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 ROMPETROL RAFINARE 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

BET NG, BET Plus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe website

si segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar.

o *Website-ul contine informatii despre simbolul bursier

si un link catre pagina dedicata emitentului pe

website-ul BVB. Link-ul este disponibil din pagina

principala.

o Website-ul are o sectiune dedicata pentru

Guvernanta Corporativa.

o Website-ul ofera o structura actualizata a

actionariatului in subsectiunea “Actiuni RRC”.

o CV-urile administratorilor sunt disponibile pe website.

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

subsectiunea “Guvernanta Corporativa”, la rubrica

“Documente de referinta” este disponibil doar Actul

Constitutiv al companiei, fara alte referinte la Codul de

Guvernanta Corporativa sau alte documente (spre exemplu:

politica de dividend, estimari etc).

o Nu este furnizat un contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Exista o sectiune pentru RI, cu urmatoarea

structura: Guvernanta Corporativa, AGA, 

Rezultate financiare si rapoarte, Actiuni RRC.

http://rompetrol-rafinare.kmginternational.com



131 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,25

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,5

Se mentioneaza

doar in sectiunea

de RI, 

subsectiunea

“Actiuni RRC”, 

fara a fi publicat

logo-ul “BVB Listed 

Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 6,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 5,25 / 10

ROMPETROL RAFINARE 

Matricea evaluarii:



132 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 ROMPETROL WELL SERVICES 

Compania este inclusa in indicele: 

BET-NG

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe

website si segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Subsectiunea “Actiuni PTR” include link-uri catre

pagina dedicata emintentului si graficul evolutiei

actiunilor pe website-ul BVB.

o *Website-ul contine informatii despre simbolul

bursier si un link catre pagina dedicata

emintentului din website-ul BVB. Link-ul este

disponibil din pagina principala.

o Website-ul are o subsectiune dedicata

Guvernantei Corporative, unde sunt disponibile

documente precum Actul constitutiv, CV-urile

administratorilor si calendarul financiar pentru

2017.

o Nu exista un Cod de Guvernanta Corporativa sau alte

rapoarte sau declaratii cu privire la acest subiect, desi

exista aceasta subsectiune dedicata Guvernantei

Corporative.

o Calendarul financiar ar trebui publicat in subsectiunea

“Rezultate Financiare si raportare”, nu in sectiunea

“Guvernanta Corporativa”.

o In subsectiunea “Rapoarte anuale”, versiunea in limba

engleza, se mentioneaza ca rapoartele sunt doar in

limba romana, desi documentele sunt in limba engleza.

o Informatiile cu privire la dividende si politica de dividend

nu sunt disponibile pe website.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Exista o sectiune pentru RI, cu urmatoarea

structura: Actiuni PTR/ Pretul actiunilor, 

Structura Actionariatului, Rezultate

Financiare si rapoarte, AGA, Guvernanta

Corporativa.

rompetrolwellservices.kmginternational.com



133 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,75

Nu este disponibil

logo-ul “BVB Listed 

Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 6,75 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 7,75 / 10

ROMPETROL WELL SERVICES 

Matricea evaluarii:



134 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 ROPHARMA

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o *Subsectiunea ”Cotatia BVB” are un kyperlink

catre pagina dedicata emitentului pe website-ul

BVB.

o Cele mai recente raportari sunt disponibile pe

pagina principala in sectiunea “Noutati”.

o Subsectiunea “Alte rapoarte” contine Codul de

Guvernanta Corporativa din anul 2016 si Actul

Constitutiv.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o In sectiunea de RI se mentioneaza ca societatea este listata

la BVB, la Categoria I, in loc de Categoria Standard.

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

AGA ar trebui redenumita GSM. Aceeasi subsectiune contine

doar documente in limba romana.

o In subsectiunile pentru raportari in limba engleza, aproape

toate raportarile sunt in romana.

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

dedicata Guvernantei Corporative este denumita “Deeds

and statutes”, Regulamentul de Guvernanta Corporativa si

declaratia “Aplici sau Explici” sunt disponibile doar in limba

romana; declaratia este din anul 2011.

o Informatiile despre dividende sau politica de dividend nu sunt

disponibile pe website.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru RI sunt disponibile in 

sectiunea “Investitori” de pe pagina

principala, segmentata astfel: Investitori

Ropharma, AGA, Rapoarte anuale, 

Rapoarte anuale consolidate, Rapoarte

semestriale, Rapoarte trimestriale, Alte 

rapoarte, Comunicate, Acte si regulamente, 

Cotatia BVB. 

www.ropharma.ro



135 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0,5

Majoritatea rapoartelor

sunt disponibile doar in 

limba romana.

Completitudinea informatiilor disponibile 4 2,5

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,5

Listarea este mentionata

doar in sectiunea

“Investitorii Ropharma”, 

fara a fi publicat si logo-ul

“BVB Listed Company”. 

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 5,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 5,5 / 10

Matricea evaluarii:

ROPHARMA



136 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 S.N.G.N. ROMGAZ 

Compania este inclusa in urmatorii indici: 

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

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

DA

o Noutatile 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

trimestriale, semestriale si anuale).

o *Pe pagina principala a sectiunii “Relatia cu Investitorii” sunt

disponibile link-urile catre website-urile BVB si LSE pentru evolutia

pretului actiunilor si GDR-urilor companiei.

o Website-ul are o sectiune dedicata Guvernantei Corporative cu

toate informatiile necesare, inclusiv politica de dividend.

o Informatiile despre evolutia pretului actiunilor pot fi gasite in

sectiunea de RI, unde exista si o scurta introducere despre emitent

si pietele unde este listat.

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si numarul de telefon ale

persoanei desemnate pentru RI.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt disponibile pe

website.

o Sunt disponibile informatiile despre dividende.

o Exista o prezentare RI actualizata.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Relatia cu investitorii”, care 

este structurata astfel: AGA, Calendar 

financiar, Rapoarte anuale, Rapoarte

interimare, Dividende Romgaz, Prezentari

pentru Investitori, Guvernanta Corporativa, 

Noutati si Evenimente, Notificari tranzactii, 

Intrebari frecvente, Contact.

www.romgaz.ro

o Nu sunt necesare imbunatatiri, cu exceptia

postarii pe website a logo-ului “BVB Listed

Company”.



137 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 4

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,75

Logo-ul “BVB 

Listed Company” 

nu este publicat

pe pagina

principala.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

28 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,75 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 9,75  / 10

S.N.G.N. ROMGAZ 

Matricea evaluarii:



138 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare an

(rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe website si

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

Sectiunea AGA contine informatii din anul 2008 pana in prezent.

o Website-ul are o subsectiune dedicata Guvernantei

Corporative, unde sunt disponibile toate documentele

necesare.

o In partea superioara a paginii principale este afisata evolutia

pretului actiunilor, cu un link catre website-ul BVB.

o In subsectiunea “Informatii tranzactionare” se afla 3 tabele, cu

evolutia pretului actiunilor in sesiunea de tranzactionare

curenta, cu capitalul social al companiei, numarul de actiuni si

valoarea nominala si structura actionariatului. In tabelul cu

evolutia pretului actiunilor se mentioneaza ca informatiile sunt

preluate de pe "bvb.ro" si exista un hyperlink catre pagina

dedicata emitentului de pe website-ul BVB.

o Informatiile despre analistii care scriu rapoarte de analiza a

companiei sunt disponibile pe website.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt disponibile

pe website.

o La “Anunturi”, utilizatorul este anuntat ca informatiile

sunt disponibile doar in limba romana si doar pe

versiunea in romana, dar versiunea in romana a

website-ului contine anunturi in ambele limbi, astfel ca

anunturile in limba engleza ar trebui publicate doar

pe versiunea in engleza a subsectiunii.

o In subsectiunea “Informatii tranzactionare” segmentul

“Grafice” nu are niciun grafic/ tabel, ci ofera, pentru

mai multe informatii, un link catre pagina dedicata

emitentului pe website-ul BVB.

o *Sunt disponibile email-ul si numar de telefon pentru RI,

dar fara un nume al persoanei/ departmentului

desemnat pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea pentru RI este accesibila din 

pagina principala si structurata astfel: 

Actionariat, Analisti si rapoarte de analiza, 

Dividende, Guvernanta corporativa, Link-uri

utile privind Piata de Capital, Rating, 

Informatii tranzactionare, Raportari, AGA, 

Calendar financiar, Informatii de contact. 

Informatii relevante suplimentare sunt

disponibile in sectiunea “Despre noi”.   

www.transgaz.ro



139 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Navigarea pe website este putin

dificila din cauza volumului mare de 

continut.

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,75

Nu este publicat logo-ul “BVB Listed 

Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

1 ora

Calitatea raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,25 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 9,25 / 10

S.N.T.G.N. TRANSGAZ 

Matricea evaluarii:



140 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 SANTIERUL NAVAL ORSOVA 

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU*

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA**

o Documentele pentru AGA si alte rapoarte sunt

disponibile in sectiunea “Informatii pentru

actionari” si in alte sectiuni ale website-ului.

o Rapoartele Financiare si Calendarul financiar sunt

in sectiunea “Calendar financiar si raportari

Financiare”, care este disponibila doar de pe

pagina principala.

o *Pe pagina principala este un link catre website-ul

BVB, nu catre pagina dedicata emitentului pe

website-ul BVB.

o CV-urile administratorilor sunt disponibile in

sectiunea “Despre”, in subsectiunea “Contact” (o

amplasare ilogica a acestor informatii).

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand

nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-

ului. Navigarea este foarte dificila - unele sectiuni (spre exemplu:

rapoartele financiare si calendarul financiar) sunt accesibile doar din

pagina principala. Continutul nu este asezat cu o logica si este dificil

de gasit.

o Nu exista continut pe versiunea in engleza a sectiunii de RI.

o Informatiile financiare sunt asezate incepand cu cele mai vechi si

continuand pana la cele mai noi, facand, astfel, dificil de gasit cele

mai recente informatii financiare.

o Informatiile cu privire la dividende si politica de dividend nu sunt

disponibile pe website.

o Nu exista informatii cu privire la evolutia pretului actiunilor.

o Nu este disponibil un Cod de Guvernanta Corporativa sau alte

rapoarte/documente cu privire la acest subiect.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

o **Website-ul nu a fost functional in perioada evaluarii din mai 2017.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

www.snorsova.ro

Informatiile pentru RI sunt disponibile in 

sectiunile “Informatii pentru actionari”, 

“Calendar financiar si raportari financiare” si

“Hotarari AGA”.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



141 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor

de utilizat si navigarea

este dificila.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0

Sectiunea de RI 

contine documentele 

doar in limba romana.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1,5

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,75

Nu este publicat logo-

ul “BVB Listed 

Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 3,5 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 2 / 10

SANTIERUL NAVAL ORSOVA 

Matricea evaluarii:



142 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website

si segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare an

(rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o Exista o sectiune dedicata Guvernantei Corporative,

cu informatiile relevante disponibile.

o Exista un link catre sectiunea emitentului de pe

website-ul BVB si informatii despre pretul actiunilor,

simbolul bursier, pretul per actiune. Informatiile despre

evolutia preturilor actiunilor sunt prezentate pe pagina

principala, intr-un tabel cu titlul “Evolutia actiunii SIF1",

cu o intarziere de 15 minute.

o Compania mentioneaza indicii in care sunt incluse

actiunile sale.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile pe website.

o Website-ul contine informatii despre dividende si

politica de dividend.

o Este oferit un contact pentru RI.

o Nu sunt necesare imbunatatiri, cu exceptia postarii

pe site a logo-ului “BVB Listed Company”.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea pentru RI este accesibila din 

pagina principala. Structura sa este: 

Calendar financiar, Raportare continua, 

Raportare financiara, AGA, Actiunea SIF1, 

Petitii, Intrebari frecvente. 

www.sif1.ro



143 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 4

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,75

Nu este disponibil

logo-ul “BVB Listed 

Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

12 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,75 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 9,75 / 10

SIF BANAT-CRISANA

Matricea evaluarii:



144 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 SIF HOTELURI

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o *Pe pagina principala este inserat logo-ul “BVB Listed

Company” cu un hyperlink catre sectiunea dedicata

emitentului din website-ul BVB.

o Subsectiunea “Politica de guvernare corporativa”

contine versiunea din 2016 a Regulamentului de

Guvernanta Corporativa, Actul constitutiv,

declaratia “Aplici sau Explici” etc.

o Sunt oferite datele de contact pentru RI.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

o Website-ul nu are o versiune in limba engleza.

o Informatiile financiare sunt disponibile pe website, dar in

sectiunea “Comunicate”, nu in cea pentru RI.

o Singurele documente publicate in limba engleza sunt

cele cu privire la AGA, dar acestea sunt publicate in

versiunea romana a website-ului.

o Informatiile despre pretul actiunilor sau despre

capitalizarea bursiera a companiei publicate in partea

inferioara a paginii principale sunt vechi.

o Informatiile cu privire la dividende sau politica de

dividend nu sunt disponibile pe website.

o CV-urile administratorilor nu sunt disponibile pe website.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunile “Relatia cu investitorii” si

“Comunicate”, de pe pagina principala. 

Structura sectiunii “Relatia cu investitorii” 

este: Persoane responsabile de relatia cu 

investitorii, Situatii Financiare, AGA, Politica

de guvernare corporativa, Intrebari

frecvente. Structura sectiunii “Comunicate” 

este: Dividende, Raportari ASF, Anunturi. 

www.sif-hoteluri.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



145 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5
Website-ul nu este

usor de utilizat.

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista o 

versiune in limba

engleza a 

website-ului. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 5,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 3,75 / 10

SIF HOTELURI

Matricea evaluarii:



146 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o Informatiile despre evolutia pretului actiunilor si

simbolul bursier sunt disponibile pe website in

sectiunea “Despre noi”. Exista un link catre sectiunea

dedicata emitentului pe website-ul BVB.

o Informatiile despre dividend sunt disponibile pe

website.

o Subsectiunea de guvernanta corporativa suprinde

majoritatea documentelor relevante (Cod, Politica

de dividend, Act constitutiv etc).

o CV-urile administratorilor sunt disponibile.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

o In versiunea in limba engleza a website-ului, articolele

publicate in sectiunea “Media” sunt disponibile doar in

limba romana.

o *Exista un email si telefon de contact pentru RI, dar nu se

mentioneaza si numele sau departamentul desemnat

pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt in sectiunea

“Actionariat” de pe pagina principala. 

Structura sectiunii 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, 

mai exista 2 sectiuni pentru raportari, “Raportari

periodice” si Raportari curente”, segmentate

pe ani.

www.sifm.ro



147 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25
Website-ul nu este usor de utilizat

si navigarea este dificila.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,5

Listarea la BVB este mentionata

doar in sectiunea “Despre noi”, iar

logo-ul “BVB Listed Company” nu 

este publicat. 

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea pe e-

mail, acuratetea si completitudinea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

21 ore

Calitatea raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 8,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 7,25 / 10

SIF MOLDOVA

Matricea evaluarii:



148 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

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

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

pagina.

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website (AGA,

rapoarte curente, calendar financiar).

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare an (rapoarte

trimestriale, semestriale si anuale),

o In segmentul dedicat evolutiei pretului actiunilor sunt furnizate

informatii despre evolutia pretului inca de la listarea companiei, dar

si pentru perioade de timp mai mici. De asemenea, sunt prezentate

si statisticile de tranzactionare din precedenta sedinta bursiera.

o Se mentioneaza ca societatea este inclusa in categoria Premium,

fiind oferite, totodata, si informatii despre indicii in care sunt incluse

actiunile.

o Toate informatiile si documentele necesare pentru Guvernanta

Corporativa sunt disponibile pe website (Cod, Act constitutiv,

Politica de dividend etc).

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt disponibile pe

website.

o Informatiile despre dividende sunt disponibile.

o Este disponibil un contact pentru RI.

o Segmentul AGA este dificil de identificat, fiind ascuns in

subsectiunea “Evenimente corporative” (din sectiunea

“Informatii pentru investitori”). Este recomandabil sa fie

mutate intr-o sectiune distincta, unde sa fie doar

informatiile despre AGA.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

direct din pagina principala, in sectiunea

“Informatii pentru investitori”, care este

structurata astfel: Comunicate si rapoarte

curente, Raportari periodice, Actiunile SIF 

Muntenia, Evenimente corporative, Petitii.

www.sifmuntenia.ro



149 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,75

Nu este disponibil

logo-ul “BVB Listed 

Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 1

Timp de raspuns:

24 ore

Calitatea

raspunsului: 

mediu

Punctaj Total: 8,5 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 8,25 / 10

SIF MUNTENIA  

Matricea evaluarii:



150 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o *Pe pagina principala sunt informatii despre listarea

companiei pe Piata Principala a BVB, Categoria

Premium, inclusiv simbolul bursier cu un link catre

pagina dedicata emitentului de pe website-ul BVB.

o Informatiile despre dividende sunt intr-o sectiune

distincta denumita “Politica de dividende”.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile.

o Exista o sectiune dedicata Guvernantei Corporative,

cu informatiile relevante.

o Sunt disponibile numele si email-ul persoanei

desemnate pentru RI.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit

semnificativ, crescand nivelul comunicarii si usurintei

de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Informatii investitori” accesibila

din pagina principala si structurata astfel: 

Calendar financiar, Raportari, AGA, Politica

de dividende, Declaratii detineri, Intrebari

frecvente, Anunturi vanzare actiuni/ active, 

Oferte publice, Petitii, SAL-Fin, Arhiva.  

www.sifolt.ro



151 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim
Scorul companiei Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor

de utilizat si navigarea

este dificila.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,75
Nu exista logo-ul “BVB 

Listed Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 1,5

Timp de raspuns:

34 minute

Calitatea raspunsului: 

buna

Punctaj Total: 8,25 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 8,25 / 10

SIF OLTENIA

Matricea evaluarii:



152 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA

DA

o Informatiile financiare sunt prezentate pentru fiecare an.

Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe website si

segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Website-ul include o subsectiune “Guvernanta Corporativa”,

unde sunt publicate Regulamentul de GC, Declaratia de

Conformitate, Politica de remunerare a actionarilor, Politica

de remunerare a membrilor CS si ai Directoratului, precum si

Politica de CSR, Politica de previziuni.

o Pentru evolutia pretului actiunilor exista un link catre pagina

dedicata emitentului din website-ul BVB. Sunt disponibile

informatii despre pretul actiunilor si simbolul bursier.

o Sunt disponibile CV-urile membrilor Consiliului de Administratie.

o Informatii legate de dividend si politica de dividend sunt

disponibile pe website.

o Exista numele, adresa de email si numarul de telefon ale

persoanei desemnate pentru RI.

o Exista o prezentare pentru RI actualizata, atat in limba

romana, cat si in limba engleza.

o Nu sunt necesare imbunatatiri.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea pentru RI este accesibila din 

pagina principala. Structura sa este: 

Calendar de comunicare financiara, 

Rapoarte, Actiunile SIF3, Activ net calculat, 

Prezentari, Newsletter lunar, Intrebari

frecvente, Petitii. 

www.siftransilvania.ro



153 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 4

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

10 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 10 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 8,75 / 10

SIF TRANSILVANIA

Matricea evaluarii:



154 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 SINTEZA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o *Logo-ul BVB (cel vechi) este publicat pe

prima pagina, cu un hyperlink catre pagina

dedicata emitentului din website-ul BVB.

o Informatiile pentru investitori sunt prezentate

pe website: AGA, Rapoarte curente, calendar

financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand nivelul

comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

o Informatiile pentru RI sunt in segmentul “Comunicate” din meniul din partea

dreapta a paginii principale, care nu este foarte clar si nici vizibil marcat ca

fiind dedicat investitorilor.

o Versiunea in limba engleza a website-ului are text in limba romana. Unele

documente sunt traduse in engleza, dar sunt amestecate cu documente in

romana (atat in versiunea in engleza, cat si cea in romana a website-ului).

o Versiunea in engleza a website-ului nu are continut/ documente pentru RI in

limba engleza.

o Compania mentioneaza ca actiunile sale sunt incluse in Categoria II, in loc de

Categoria Standard.

o Toate documentele pentru AGA, rapoarte curente/ situatii financiare sunt

plasate intr-o coloana, unele sub celelalte, grupate pe ani. Unele documente

sunt prezentate, de asemenea, in limba engleza, Unele documente sunt

prezentate, aleatoriu, si in limba engleza, dar cu titlurile in romana.

o Nu sunt disponibile informatii sau documente cu privire la Guvernanta

Corporativa pe website.

o Informatiile cu privire la dividende nu sunt disponibile.

o CV-urile administratorilor nu sunt disponibile.

o Nu este furnizat un contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

din prima pagina, prin intermediul unor link-

uri: Actiuni Sinteza, Comunicate, Ani.

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.sinteza.ro



155 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim
Scorul companiei Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25
Website-ul nu este usor de utilizat si

navigarea este dificila.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0,25

Informatiile pentru RI sunt

disponibile in segmentul

“Comunicate” din meniul din 

dreapta al  paginii principale.

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista informatii pentru RI in 

engleza.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,75
Nu este disponibil logo-ul “BVB 

Listed Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 2,25 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 5,25 / 10

SINTEZA

Matricea evaluarii:



156 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 SOCEP  

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website (AGA, rapoarte curente, calendar

financiar).

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si

numarul de telefon ale persoanei desemnate

pentru RI.

o Compania mentioneaza ca este inclusa in Categoria I, in

loc de Categoria Standard.

o In sectiunea de RI, subsectiunile “Organizarea si

Functionarea Societatii” si “Managementul Societatii” nu

au continut (atat in versiunea in engleza, cat si in versiunea

in romana a website-ului).

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt

disponibile.

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

documente sunt in limba romana, desi au titlurile in limba

engleza.

o Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier

sau link-ul catre pagina dedicata emitentului pe website-ul

BVB.

o Nu exista informatii sau documente in ceea ce priveste

Guvernanta Corporativa.

o Informatiile despre dividende nu sunt disponibile.

o Sectiunile “Informare imediata” si “Rapoarte BVB” ofera

aceleasi informatii.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori pot fi accesate

din sectiunea “Relatia cu investitorii”, care 

este structurata astfel: Organizarea si

Functionarea Societatii, Managementul

Societatii, Rapoarte BVB, AGA, Informare

imediata, Archiva 2008 - 2015, Contact 

Actionariat SOCEP SA.

www.socep.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



157 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0,75

Unele documente

disponibile pe

versiunea in 

engleza a 

website-ului sunt in 

romana. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,75

Nu este disponibil

logo-ul “BVB Listed 

Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

25 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 7 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 6 / 10

SOCEP  

Matricea evaluarii:



158 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand

nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor

website-ului. Toate informatiile sunt prezentate in cadrul

documentelor, fara ca textul sa fie publicat direct pe website,

ceea ce face navigarea dificila.

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

o Sectiunea pentru investitori nu are o segmentare potrivita, fiind

doar o lista de documente plasate unul sub celalalt, aparent fara

o ordine cronologica.

o Unele documente publicate pe website sunt disponibile aleatoriu

in engleza si nu in romana.

o Nu este vreo mentiune privind listarea companiei la BVB. Nu exista

informatii despre pretul actiunilor, 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 Informatiile despre dividende nu sunt disponibile.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie nu sunt publicate

pe website.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt accesibile

de pe pagina principala, in sectiunea “Relatii

cu investitorii”. Documentele sunt postate

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 (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website (AGA, rapoarte curente, calendar

financiar).

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si

numarul de telefon ale persoanei desemnate

pentru RI.



159 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim
Scorul companiei Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor de utilizat; 

toate informatiile sunt prezentate in 

cadrul documentelor, fara ca textul

sa fie publicat direct pe website, 

ceea ce face navigarea dificila.

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista o versiunea in limba

engleza a website-ului.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1,25

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Nu exista vreo mentiune privind

listarea companiei.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 2,5 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 1 / 10

Matricea evaluarii:

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA



160 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 SSIF BRK FINANCIAL GROUP

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU*

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA**

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt publicate pe

website: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

disponibile.

o Sectiunea “De ce BRK Financial Group" contine o

subsectiune dedicata Guvernantei Corporative,

unde este disponibila si declaratia “Aplici sau

Explici” si Codul de Guvernanta Corporativa.

o **In sectiunea de RI, exista un link catre pagina

dedicata emitentului din website-ul BVB.

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

scurta decat cea in limba romana, avand doar trei

paragrafe despre evolutia pretului actiunilor in anul 2013;

butonul “Arhiva” nu functioneaza.

o Compania mentioneaza eronat ca actiunile sale sunt

incluse in indicii BET, BET-C si BET-XT. Compania este inclusa

doar indicele BETPlus, iar indicele BET-C nu mai este

calculat de BVB. De asemenea, se mentioneaza eronat ca

actiunile sale sunt incluse in Categoria I, in loc de

Categoria Premium.

o Informatiile cu privire la Guvernanta Corporativa sunt

disponibile, in romana si engleza, insa doar pe versiunea in

limba romana a website-ului.

o Informatiile despre dividende nu sunt disponibile.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Actionariat”, accesibila de pe

prima pagina. Aceasta este structurata

astfel: AGA, Calendar/ Rapoarte si

prezentari, Rapoarte anuale/ Situatii

financiare, Rapoarte curente, Arhiva 2010 -

2013.

www.brkfinancialgroup.ro



161 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0

Versiunea in engleza a 

website-ului nu ofera

informatii.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 2,5

Reiese clar ca este o companie 

listata?
1 0,5

Listarea la BVB este

mentionata doar in 

subsectiunea “Despre noi”;

nu este publicat logo-ul

“BVB Listed Company”. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 6,5 / 10

SSIF BRK FINANCIAL GROUP

Matricea evaluarii:



162 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 STIROM

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU*

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand

nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor

website-ului. Informatiile sunt prezentate in cadrul documentelor,

nu direct pe website.

o In subsectiunea “Rapoarte curente” sunt doar cateva rapoarte

din 2016 si 2017, insa niciunul din anii precedenti. Alte rapoarte

sunt publicate in subsectiunea “Comunicate de presa” si

sectiunea “Noutati”, in loc sa fie publicate in “Rapoarte curente”.

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

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

pagina dedicata emitentului din website-ul BVB.

o Subsectiunea “Guvernanta corporativa” nu contine informatii.

o Nu sunt disponibile informatiile despre dividende.

o CV-urile administratorilor nu sunt publicate.

o *Nu sunt disponibile date de contact pentru RI pe website, doar

intr-un fisier pdf in subsectiunea “Guvernanta corporativa”.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Relatii cu investitorii”, din 

pagina principala a website-ului. Structura

acesteia este: AGA, Rapoarte Financiare, 

Guvernanta corporativa, Raportari

periodice, Rapoarte curente, Comunicate

de presa. 

www.stirom.ro

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website (AGA, rapoarte curente, calendar

financiar).

Compania nu este inclusa in indicii BVB. 



163 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor de 

utilizat; informatiile sunt

prezentate in cadrul

documentelor, nu direct pe

website.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0
Nu se mentioneaza unde este

societatea listata.

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

74 ore

Calitatea raspunsului: 

mediu

Punctaj Total: 3,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 2,5 / 10

STIROM

Matricea evaluarii:



164 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe website si segmentate

pe ani: AGA, calendar financiar si comunicate de presa (rapoarte

curente).

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare an (rapoarte

trimestriale, semestriale si anuale).

o In sectiunea “Companie”/ “Despre noi” se mentioneaza ca societatea

este listata la BVB din anul 2008, iar sub logo-ul companiei se

mentioneaza “Companie listata la BVB”.

o Informatiile despre dividende sunt disponibile pe website.

o *Pe pagina principala, exista un link catre pagina dedicata emitentului

pe website-ul BVB. De asemenea, in sectiunea pentru RI, subsectiunea

“Actiuni”, sunt oferite informatii despre simbolul bursier si un link catre

pagina dedicata emitentului pe website-ul BVB.

o Sectiunea “Guvernanta Corporativa” contine toate informatiile

solicitate, politici, Actul constitutiv etc. De asemenea, este publicata

structura curenta a actionariatului.

o Sunt publicate pe website CV-uri scurte ale administratorilor.

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si numarul de telefon ale

persoanei desemnate pentru RI.

o Nu este clara data publicarii Statutului de

Guvernanta Corporativa.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea pentru RI are urmatoarea

structura: Calendar Financiar, Comunicate

de presa, Rapoarte Financiare, Key figures, 

Actiuni, AGA, Guvernanta Corporativa, 

Contact investitori, Prezentari. 

www.teraplast.ro

TERAPLAST



165 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,75

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

30 minute

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 8,75 / 10

Matricea evaluarii:

TERAPLAST



166 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 TMK - ARTROM

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA*

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

DA

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA**

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare an

(rapoarte trimestriale, semestriale si anuale), rapoartele

sunt disponibile atat in engleza, cat si in romana si sunt

bine segmentate.

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe website si

segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o In sectiunea “About us”, subsectiunea “History” se

mentioneaza ca societatea este listata la BVB.

o **Hyperink-ul catre pagina dedicata emitentului din

website-ul BVB, este inclus pe pagina principala a

website-ului companiei, inserat in logo-ul “BVB Listed

Company”.

o Exista o subsectiune “Guvernanta Corporativa” inclusa in

sectiunea “About Us”, cu informatii despre

managementul companiei si cu documentele de

referinta.

o Informatiile despre dividende sunt disponibile pe website.

o Sunt disponibile numele, adresa de e-mail si numarul de

telefon ale persoanei desemnate pentru RI.

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

“Relatia cu investitorii” exista atat in romana, cat si in

engleza, cu informatii in ambele limbi. In tot website-ul

informatia este prezentata atat in romana, cat si in

engleza, cu toate ca informatiile in engleza sunt ceva

mai putine.

o Cea mai recenta declaratie “Aplici sau Explici” este din

aprilie 2016.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea pentru RI are urmatoarea

structura: Informatii pentru actionari, 

Rapoarte, Guvernanta Corporativa, 

Informatii privilegiate, Date Contact pentru

investitori.

www.tmk-artrom.eu

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



167 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 0,75

Exista doar versiunea in limba

engleza a website-ului, cu 

toate acestea, sectiunea

pentru RI este si in limba

romana.

Completitudinea informatiilor disponibile 4 3,75

Reiese clar ca este o companie listata 1 1

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

8 zile

Calitatea raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 8 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 4 / 10

TMK - ARTROM

Matricea evaluarii:



168 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA**

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru fiecare

an (rapoarte trimestriale, semestriale si anuale).

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe website

si segmentate pe ani: AGA, rapoarte curente,

calendar financiar.

o Website-ul are o sectiune pentru Guvernanta

Corporativa, cu documentele si informatiile relevante

publicate.

o *In subsectiunea “Grafice”, utilizatorul este

redirectionat catre pagina dedicata emitentului din

website-ul BVB, mentionand ca aceste grafice sunt

actualizate de catre BVB.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

publicate pe website.

o Sunt disponibile informatiile despre dividende.

o Rapoartele de analiza realizate de analistii care

urmaresc compania sunt disponibile pe website.

o **Exista un email si numar de telefon pentru RI, dar nu este

oferit numele persoanei/ departamentului desemnat

pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea pentru RI este accesibila din 

pagina principala si are urmatoarea

structura: Emisiunea de obligatiuni, Oferta

Publica Secundara, Actiuni, Actionari, AGA, 

Raportari Periodice, Raportari Curente, 

Guvernanta Corporativa, Rating, Servicii, 

Contact RI, Rezultate Financiare T1 2016.

www.transelectrica.ro

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA



169 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 3,5

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,5

Este mentionat

doar in sectiunea

pentru RI, nu este

disponibil logo-ul

“BVB Listed 

Company”. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

1 ora

Calitatea

raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 9 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 8,5 / 10

Matricea evaluarii:

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA



170 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 TRANSILVANIA CONSTRUCTII

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA**

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe

website si segmentate pe ani: AGA, rezultate

financiare, in diferite sectiuni.

o Nu sunt disponibile rapoartele curente. Nu toate documentele sunt

disponibile in versiunea in engleza a website-ului.

o In subsectiunea “Date Financiare cheie” din sectiunea “Investitori”

nu exista informatii.

o Sectiunea “Guvernanta Corporativa” contine doar documentele

cu privire la AGA, in timp ce declaratia “Aplici sau explici” este in

segmentul pentru AGA din 2017. Documentele pentru AGA din anii

precedenti sunt in sectiunea “Evenimente”.

o Nu exista informatii despre listarea companiei (exceptand

sectiunea “Despre noi”), nu exista informatii despre pretul actiunilor,

grafic sau link catre pagina dedicata emitentului din website-ul

BVB. Nu exista informatii despre Categoria in cadrul careia este

listata compania.

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

o Informatiile legate de dividende nu sunt disponibile pe website.

o *Exista un email si numar de telefon, dar nu si numele persoanei/

departamentului desemnate pentru RI sau informatii care sa indice

ca datele respective de contact sunt pentru RI.

o **Ajustarea dupa evaluarea din mai 2017 a dus la eliminarea unor

informatii importante de pe website.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Sectiunea pentru RI include: Investitori, 

Modelul de business, Rapoarte, Date 

Financiare cheie, Evenimente, Guvernanta

Corporativa.

www.transilvaniaconstructii.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



171 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0

Nu este mentionat intr-

un loc vizibil ca 

societatea este

listata.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 4 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 5,5 / 10

TRANSILVANIA CONSTRUCTII

Matricea evaluarii:



172 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: DA*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA**

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe

website si segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o *In sectiunile “Investitori” si “Indice bursier” este

inclus un hyperlink catre pagina dedicata

emitentului din website-ul BVB pentru prezentarea

evolutiei pretului actiunilor.

o CV-urile administratorilor sunt disponibile pe

website.

o Sectiunea Guvernanta Corporativa este dificil de identificat,

Codul este doar in limba romana, unele documente lipsesc

(spre exemplu: Actul constitutiv).

o In sectiunea “Guvernanta Corporativa” sunt mentionati cei 5

membri ai Consiliului de Administratie alesi in anul 2012 cu

mentiunea ca mandatele lor vor expira in 2016. O persoana nu

mai este in Consiliul de Administratie.

o O scurta descriere din sectiunea “Investitori” mentioneaza ca

societatea este parte din indicele BETPlus (ceea ce este corect)

si, totodata, ca este inclusa in indicele BET-C, dar acest indice

nu mai exista. Emitentul nu mentioneaza ca este in indicii BET-XT

si BET-XT-TR.

o Se mentioneaza ca emitentul este in Categoria I, desi ar trebui

mentionat ca este in Categoria Standard.

o Nu sunt disponibile informatiile despre dividende.

o Nu sunt informatii despre pretul actiunilor sau simbolul bursier.

o **Este disponibil un numar de telefon pentru RI, dar nu si un

nume sau email al persoanei/ departamentului desemnate

pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunile “Investitori” si “Despre noi” de pe

prima pagina si sunt structurate astfel: 

Calendar financiar, AGA, Rezultate

preliminare, Rapoarte ale Consiliului, Indice

bursier.

www.turbomecanica.ro



173 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,5

Se mentioneaza doar

in sectiunea

“Investitori”; nu este

disponibil logo-ul “BVB 

Listed Company”. 

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 0,5

Timp de raspuns:

1 ora

Calitatea raspunsului: 

slaba

Punctaj Total: 5,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 5 / 10

TURBOMECANICA 

Matricea evaluarii:



174 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 TURISM FELIX

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

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

o Sectiunea de RI este dificil de identificat si cand este

accesata, utilizatorul este directionat spre un tip de website

invechit cu un domeniu separate, www.turismfelix.eu.

o Unele dintre documentele publicate pe website sunt

aleatoriu disponibile in engleza, in loc de romana.

o In subsectiunea dedicata investorilor, este un link “Portofoliu”

care directioneaza catre o pagina cu rapoarte pentru AGA,

dar documentele sunt doar pentru 2011 si 2010.

o Nu exista informatii despre listarea companiei, pretul

actiunilor, simbolul bursier sau link-ul catre pagina dedicata

emitentului din website-ul BVB.

o Nu exista vreun contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt in sectiunea

“Acasa”, subsectiunea “Informatii

actionariat”. 

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

www.felixspa.com

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website (AGA, rapoarte curente, calendar

financiar).

o Informatiile despre dividende sunt disponibile.

o Exista o declaratie recenta “Aplici sau explici”.



175 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Desi pagina principala arata bine, 

design-ul sub-paginii pentru

investitori arata invechit, este greu

de utilizat, oferind doar link-uri

catre documente.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0,25

Subsectiunea pentru RI este in 

sectiunea “Acasa”.

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista o versiune in limba

engleza a website-ului. 

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1,5

Reiese clar ca este o companie listata 1 0
Nu sunt mentiuni despre listarea

companiei.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 2 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 3,5 / 10

Matricea evaluarii:

TURISM FELIX



176 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA 

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Avand in vedere continutul sectiunii “Despre Noi”, aceasta

ar trebui redenumita “Relatia cu Investitorii”.

o In versiunea in engleza a website-ului, in subsectiunea

“Rapoarte”/sectiunea “Despre noi” afiseaza mesajul “Sorry,

this entry is only available in Romana”.

o Unele documente sunt disponibile in limba engleza, dar

sunt publicate pe versiunea in limba romana a website-

ului, cu titlurile in engleza.

o Nu este nicio mentiune despre listarea companiei la BVB,

despre pretul actiunilor sau link-ul catre pagina dedicata

emitentului din website-ul BVB.

o In subsectiunea “Administratori”, sunt disponibile CV-urile a

2 din cei 5 administratori, doar in limba romana.

o Nu sunt disponibile informatii sau documente cu privire la

Guvernanta Corporativa.

o Informatiile despre dividende nu sunt disponibile.

o Nu este furnizat niciun contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru actionari sunt disponibile

in sectiunea “Despre noi”, accesibila din 

prima pagina. Structura sa este: Rapoarte

(Raport Anual, Raport Trimestrial, Raport

Semestrial, Raport Curent, Lista Informatiilor

Privilegiate), AGA, Licitatii, Anunturi, 

Administratori, Directori, Protectia Datelor

Personale, Certificari. 

www.thrmareaneagra.ro



177 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 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
1 0

Nu este o sectiune dedicata

pentru RI, informatiile pentru

investitori fiind publicate in 

sectiunea “Despre noi”.

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista continut in 

engleza pe versiunea in 

limba engleza a website-

ului.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0
Nu se mentioneaza listarea

companiei.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 2 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 2,5 / 10

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA 

Matricea evaluarii:



178 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 UAMT

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe

website si segmentate pe ani: AGA si situatii

financiare.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale) desi nu sunt prezentate intr-o structura

consolidata si sunt impartite in cadrul subsectiunii

“Pentru Investitori”.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ, crescand

nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale functionalitatilor website-

ului. Structura website-ului ingreuneaza identificarea informatiilor.

Informatiile pentru investitori nu sunt structurate, documentele fiind

prezentate unul dupa altul.

o Sectiunea pentru RI nu exista in versiunea in engleza a website-ului.

o Documentele pentru AGA si rapoartele anuale redactate in limba

engleza sunt disponibile pe versiunea in limba romana a website-ului,

cu titlurile in romana si cu mentiunea intre paranteze (English).

o Nu exista o subsectiune/ sectiune pentru Guvernanta Corporativa, iar

informatiile cu privire la GC sunt publicate in diverse sectiuni din

website. Actul constitutiv nu este disponibil.

o CV-urile administratorilor nu sunt publicate pe website.

o Informatiile despre dividende nu sunt disponibile pe website.

o Nu exista mentiuni despre listarea companiei si nici despre pretul

actiunilor sau link catre pagina dedicata emitentului din website-ul

BVB.

o Nu sunt disponibile date de contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

in sectiunea “Pentru investitori” din prima 

pagina a website-ului, care este structurata

astfel: AGA, Situatii financiare anuale, 

Raportari contabile.

website.uamt.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



179 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor

de utilizat si navigarea pe

website este dificila.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista versiunea in 

limba engleza a sectiunii

RI.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0
Nu se mentioneaza unde

este listata societatea.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 2,25 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 3 / 10

UAMT

Matricea evaluarii:



180 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 UCM RESITA

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU*

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI: NU

Informatii vizibile despre insolventa:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

DA**

NU

o Sunt disponibile informatii despre administratorii

companiei.

o Noutatile pentru investitori (AGA, rapoarte curente

si calendar financiar) sunt disponibile (doar pe

versiunea in limba romana a website-ului), insa

documentele sunt publicate fara o anumita

ordine.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

o *Sectiunea pentru RI nu exista pe versiunea in limba

engleza a website-ului. Unele documente in engleza sunt

disponibile pe versiunea in romana a website-ului.

o **Exista o sectiune separata despre insolventa companiei,

numita “Insolventa”, insa este disponibila doar pe versiunea

in limba romana a website-ului.

o Nu se mentioneaza unde este listata societatea. Nu exista

informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier sau link-ul

catre pagina dedicata companiei pe website-ul BVB.

o Declaratia cu privire la Guvernanta Corporativa este

disponibila pe website, in subsectiunea “Insolventa”. Nu

exista alte documente cu privire la GC pe website.

o Nu exista un contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt in sectiunea

“Informatii actionari”, accesibila din prima 

pagina. Segmentarea este doar pe ani.

www.ucmr.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

Compania este in INSOLVENTA



181 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim
Scorul companiei Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,5
Website-ul nu este usor de 

utilizat.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0

Versiunea in limba engleza

a website-ului nu contine

sectiunile pentru RI si

Insolventa. 

Completitudinea informatiilor disponibile 4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0
Nu sunt mentiuni cu privire la 

listarea companiei.

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 2,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 1,5 / 10

UCM RESITA

Compania este in INSOLVENTA

Matricea evaluarii:



182 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 UZTEL

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: NU

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website (AGA, calendar financiar).

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit

semnificativ, crescand nivelul comunicarii si usurintei

de utilizare ale functionalitatilor website-ului.

o In versiunea in engleza a website-ului nu exista

informatii despre iesirea companiei din insolventa.

o In versiunea in limba engleza a sectiunii de RI, sunt

unele documente publicate in limba romana.

o Nu exista mentiuni despre listarea companiei sau

informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier sau

link-ul catre pagina dedicata emitentului pe website-

ul BVB.

o Nu exista informatii sau documente cu privire la

Guvernanta Corporativa.

o Nu exista informatii despre administratorii companiei.

o Nu exista un contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt disponibile

pe website in sectiunea “Actionariat” din 

prima pagina. Structura acesteia este: 

Calendar financiar, Comunicate, Raportari

curente, AGA, Situatii Financiare. In versiunea

in romana a website-ului exista o sectiune in 

plus “Procedura insolventei”, care include 

planul de reorganizare a companiei.

www.uztel.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.



183 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017

Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25
Website-ul nu este usor de utilizat si

navigarea este dificila.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0,75

Nu toate informatiile/ documentele

sunt disponibile in versiunea in 

engleza a website-ului.

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1

Reiese clar ca este o companie listata 1 0
Nu se mentioneaza unde este

listata societatea.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 0 Niciun raspuns

Punctaj Total: 3 / 10 

Punctaj total evaluare mai 2017: 2,25 / 10

UZTEL

Matricea evaluarii:
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Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

NU

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website: AGA, rapoarte curente, calendar

financiar.

o Exista o sectiune pentru Guvernanta corporativa,

unde se regasesc declaratiile “Aplici sau explici”

din anii 2016 si 2017. Actul constitutiv al companiei

este disponibil pe prima pagina a website-ului.

o CV-urile membrilor Consiliului de Administratie sunt

publicate pe website.

o Exista un link catre pagina dedicata emitentului

pe website-ul BVB.

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

o Sectiunea RI nu contine informatii.

o Documentele in romana si engleza sunt publicate in mai

multe sectiuni ale website-ului.

o Nu sunt disponibile informatii cu privire la dividende.

o Contactul pentru RI nu este disponibil.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Website-ul contine unele informatii pentru

investitori in partea superioara a paginii

principale: Societate listata la BVB, Raportari,  

CS&CD (Consiliu de Supraveghere & 

Directorat), AGA, CGC (Cod de Guvernanta

Corporativa, RI (Relatia cu investitorii). 

www.ves.ro

Compania nu este inclusa in indicii BVB.

VES
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Evaluare: Puncte acordate pentru:
Scor

maxim
Scorul companiei Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25
Website-ul nu este usor de utilizat

si navigarea este dificila.

Usurinta cu care se gasesc informatiile 

referitoare la RI
1 0,75

Nu exista o sectiune consolidata

pentru RI, doar subsectiuni cu 

informatii pentru RI in partea

superioara a meniului principal.

Acces egal la informatii 1 0
Nu exista versiunea in limba

engleza a sectiunii RI.

Completitudinea informatiilor disponibile 4 2

Reiese clar ca este o companie listata 1 0,75
Nu este disponibil logo-ul "BVB 

Listed Company".

Email
Promptitudinea raspunsului si abordarea 

pe e-mail, acuratetea si completitudinea 

informatiilor furnizate

2 2

Timp de raspuns:

21 ore

Calitatea raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 5,75 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 2,75 / 10

VES

Matricea evaluarii:
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A treia evaluare| Octombrie 2017 VRANCART

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: DA

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

NU

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: DA*

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

DA

o Informatiile pentru investitori sunt disponibile pe

website si segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Aspectul technologic poate fi imbunatatit semnificativ,

crescand nivelul comunicarii si usurintei de utilizare ale

functionalitatilor website-ului.

o Nu se mentioneaza ca societatea este listata si nu sunt

informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier sau link-ul

catre pagina dedicata emitentului din website-ul BVB.

o Informatiile despre dividende sau politica de dividend nu sunt

disponibile pe website.

o CV-urile administratorilor nu sunt publicate pe website.

o Dintre documentele cu privire la Guvernanta Corporativa,

este disponibil doar Actul constitutiv.

o Cele mai importante documente sunt disponibile in sectiunea

AGA, dar nu sunt organizate. Spre exemplu, Declaratia

”Aplici sau explici” este disponibila in subsectiunea AGA, desi

ar trebui sa fie in subsectiunea Guvernanta Corporativa.

o *Contactul pentru RI este foarte dificil de identificat. Ar trebui

sa fie plasat intr-un loc mai usor de observat.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru actionari sunt disponibile

in sectiunea “Pentru actionari”, pe pagina

principala a website-ului. Structura acesteia

este: Intrebari frecvente, AGA, Guvernanta

Corporativa, Rapoarte curente, Rapoarte

trimestriale, Rapoarte semestriale, Rapoarte

anuale. 

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

maxim
Scorul companiei Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 0,25

Website-ul nu este usor

de utilizat si navigarea

este dificila.

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 1

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 1,5

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0

Listarea companiei nu 

este mentionata.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor 

furnizate

2 2

Timp de raspuns:

5 ore

Calitatea raspunsului: 

excelent

Punctaj Total: 5,75 / 10  

Punctaj total evaluare mai 2017: 4,25/ 10

Matricea evaluarii:



188 Carta Alba a Comunicarii Companiilor Listate
A treia evaluare| Octombrie 2017 ZENTIVA

Compania este inclusa in indicele: 

BETPlus

Sectiune dedicata & vizibila pentru RI:

Continut RI in romana: 

DA

DA

Continut RI in engleza: NU

Mentiune a listarii la BVB:

Logo “BVB Listed Company”:

DA

NU

Informatie cu privire la pretul actiunii: NU*

Sectiune Guvernanta Corporativa: DA

Furnizarea unui contact pentru RI: NU

Prezentarea RI:

Ajustare dupa evaluarea din mai 2017:

NU

NU

o Noutatile pentru investitori sunt disponibile pe

website si segmentate pe ani: AGA, rapoarte

curente, calendar financiar.

o Informatiile financiare sunt disponibile pentru

fiecare an (rapoarte trimestriale, semestriale si

anuale).

o Actul constitutiv al companiei este disponibil in

sub-sectiunea “Informatii generale”.

o Informatiile despre dividende sunt disponibile pe

website.

o Exista o versiune in engleza a website-ului, dar nu contine

informatii pentru RI. Desi sunt unele documente in limba

engleza, acestea sunt dificil de identificat de catre un investitor

strain, intrucat sunt plasate in sectiuni care au titlurile in romana.

o In subsectiunea “Informatii generale” se mentioneaza eronat ca

societatea este listata la BVB, in Categoria a II-a, avand in

vedere ca aceasta este in Categoria Standard.

o *Nu exista informatii despre pretul actiunilor, simbolul bursier, ci

doar un link catre pagina dedicata emitentului din website-ul

BVB.

o Structura actionariatului este invechita.

o Subsectiunea “Intrebari si raspunsuri” are informatii si in limba

engleza, dar acestea sunt plasate sub intrebarile si raspunsurile

in limba romana.

o CV-urile administratorilor nu sunt disponibile pe website.

o Nu este disponibil un contact pentru RI.

Verificarea website-ului: Puncte forte: De imbunatatit:

Informatiile pentru investitori sunt in sectiunea

“Guvernanta corporativa/ Investitori”, care 

este structurata astfel: Zentiva SA (Sicomed), 

Informatii generale, AGA, Raportari

financiare, Rapoarte curente, Calendar de 

raportare, Intrebari si raspunsuri.

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

maxim

Scorul

companiei
Observatii

Website 

Usurinta in utilizare 1 1

Usurinta cu care se gasesc 

informatiile referitoare la RI
1 1

Acces egal la informatii 1 0

Nu exista o versiune in limba

engleza a website-ului (divizia din 

Romania a Zentiva)

Completitudinea informatiilor 

disponibile
4 2

Reiese clar ca este o companie 

listata
1 0,5

Se mentioneaza doar in 

sectiunea “Guvernanta

corporativa/ Investitori”. Nu este

disponibil logo-ul “BVB Listed 

Company”.

Email
Promptitudinea raspunsului si 

abordarea pe e-mail, acuratetea si 

completitudinea informatiilor furnizate

2 1

Timp de raspuns:

21 ore

Calitatea raspunsului: 

Mediu

Punctaj Total: 5,5 / 10

Punctaj total evaluare mai 2017: 4,25 / 10

ZENTIVA

Matricea evaluarii:



P e n t r u m a i m u l t e i n f o r m a t i i d e s p r e e v a l u a r e ,  

v a r u g a m s a n e  c o n t a c t a t i l a :

m a r k e t i n g @ b v b . r o

C a r t a A l b a  a  

C o m u n i c a r i i

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


