Anexa nr.

REGULAMENTUL DE ORqANIZARE $I FUNCTIONARE.$!.
COMITETIULUI DE AUDIT
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I. COMPONENTA COMITETULUI
Comitetul de Audit este alcdtuit din 3 membri ai Consiliului de Administratie, conform
HotdrArii Consiliului, maj oritatea membrilor fiind neexecutivi.
Membrii Comitetului de Audit sunt alegi do Consiliul de Administralie" Unul dintre membrii
Comitetului de audit, cu pregdtire gi experienJa !n domeniul financiar-contabil-audit, va fi numit
Preqedinte de cdtre Consiliul de Administra{ie.

Membrii Comitetului de Audit trebuie sd aibd cunogtinle de bazd in domeniul financiar contabil gi cel pulin un membru al Comitetului db Audit trebuie sd detind experienld in aplicarea
principiilor contabile sau in audit financiar.

II. ATRIBUTIILE $I RESPONSABILITATTE COMITETULUI
Comitetul de Audit revizuiegte, raporteazd cdtre, acordd consultanld Ei asistd Consiliul de
Administralie in indeplinirea atribuliilor care ii rOvin pe linia controlului intem, conformitalii ;i
auditului, analizeazd, gi face propuneri cu privire lh problemele specifice conform celor cuprinse in
prevederile legisla{iei in vigoare, in Actul Constitutiv al societdlii qi in Codul de GuvernanJd
Corporativd precum gi la solicitarea expresa a Condiliului de Administra{ie.

Principalele atribu{ii vizeazd analizare!.
urmdtoarele problemele specifice rezultate din:

gi

formularea de propuneri

cu privire

la

(i) monitorizarea auditului statutar al situatiilor frnanciare intocmite de societate in
conformitate cu prevederile legale aplicabile, plecum gi a eventualelor rapoarte intocmite la
solicitarea unor aclionari;
(ii) asigurd relafia societdlii cu auditorul firJanciar, incheierea gi derularea corespunzdtoare a
contractului cu acesta, potrivit hotardrii A.G.A.;

(iii) face recomanddri Consiliului cu privirb la selectarea, numirea qi inlocuirea auditorului
financiar, precum

Ei

termenii gi condiliile remunerdtii acestuia;

(iv) monito rizarea eficacitdlii sistemelor de pudit intern;
(v) selecteazl' auditorul intern qi analizeazd,'palitatearapoarlelor intocmite de cdtre acesta sub
aspectul aplicdrii standardelor legale qi a standardblor de audit intern general acceptate, asigurAnd
Consiliul de Administralie cd rapoartele sunt conforme cu planul de audit aprobat de Consiliul de
Administralie pentru fi ecare exercifiu financiar;

(vi) analizeazd, aspectele semnificative care rezultd din rapoartele de audit gi propunerile de
remediere a unor eventuale def,rcienfe, in special cu privire la gestiunea Societdlii gi in ceea ce
priveqte procesul de raportare financiard;

(vii)

analizeazd" conformitatea politicilor cqntabile adoptate de Societate cu reglementdrile
contabile aplicabile, asigurAnd Consiliul de Supraveghere cd acestea conduc la o prezentare fideld gi
teald' atranzaclillor efectuate de societate in conforrlritate cu obiectul sdu de activitate;

(viii) orice alte probleme care sunt in responsabilitatea Comitetului de Audit potrivit legii,
actului constitutiv al SocietdJii gi Codului de GuvprnanJi Corporativd sau la solicitarea expresd a
Consiliului de Administra{ie.
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Comitetul de Audit are urmdtoarele responsabilitifi principale:

(i)

efectueazd.

o

evaluare anu

L 't,

I'l

ld a sistemului de audit intern, a eficacitafiii qi'cr-prirralrii

functiei de audit intern;
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Rapoartele auditorului inte4n sub aspectul aplicarii standardelor le
standardelor de audit intern general acceotare:

(ii) evalueazd

(iii)

evalueazd' conflrctele de interese

acesteia cu parfile afiliate;

(iv)
Societdlii;

in

ir

fegdturd cu tranzacliile societdtii si ale filialelor:

se asigurd permanent cd existd o coorddnare

intre auditorul intern 9i auditorul hnanciar ai

(v) raporteazd.periodic (anual) activitatea
{esfbguratd potrivit atribu}iilor sale, raport care var
cuprinde qi recornanddrile formulate Ei adresate Consiliului de Administralie cu priviri la auditu.
intern gi auditul financiar. Raportul anual va fi transmis cdtre A.S.F. in termen de 6 luni de lz.
incheierea exerciliului financiar; de asemenea, intocmegte trimestrial gi, ori de cdte ori este nevoie
rapoarte care se supun aprobdrii / informdrii Consiliului de Administralie;

(vi) face recomanddri Consiliului cu priviie la

selectarea, numirea si inlocuirea auditorulu;
financiar, precum qi termenii qi condi{iile remunerdrii acestuia.

Membrii Comitetului de Audit trebuie sd notifice Comitetul de Audit cu privire la orice,
conflicte de interese care au survenit sau pot sur]veni qi sd se ablina de la participarea la disculii
(inclusiv prin neprezentare, cu exceplia cazuhi in care neprezentarea at impiedica formarea
cvorumului) Ei de la votul pentru adoptarea unei recomanddri I aviz lrczolutrt privind chestiunea
care dd naqtere conflictului de interese respectiv.

III. CONVOCARE, DELIBERARE, RECOMANDARI

pentru
esenlia

a intruni ori de cAtq ori este necesar, dar cel pulin de patru ori pe an
audit gi/sau a opiniei auditorului financiar cu privire la aspectele
I financiar, precum gi cu privire la procesul de raportare financiard qi

va recomanda mdsurile care se impun.

$ediniele Comitetului de Audit vor fi convocate de Pregedintelui Comitetului de Audit.

in anunlul de convocare a fiecarei Eedinle p Comitetului de Audit se specificd locul, data qi
ora Eedinlei, precum Ei ordinea
va fi transmis fiecdrui membru al Comitetului gi
oricdrei alte persoane a cdrei p
ard, cu suficient timp inainte de data gedinlei. in
acelaqi termen, se vor furniza
tului de Audit Ei celorlalli participanfi, dacii este
cazul, materiale informative. Documentele pot fi trdnsmise prin e-mail.
Preqedintele Comitetului de Audit va speciffca ordinea de zi Ei durata qedinlelor gi va asigura
exercitarea in mod eficient a atributiilor Comitetului.

$edinlele Comitetului de Audit se vor qrganiza inainte de dezbaterea problemelor de
competenfa acestui Comitet si inscrise pe agenda Comitetului de Audit in gedinla Consiliului de
Administrafie, pentru a permite pregdtirea in timp util a rapoaftelor pentru Consiliul de
Administratie.
Comitetul de Audit se poate intruni prirr videoconferinld sau teleconferinld, dacd Pregedintele
Comitetului de Audit decide in acest sens.

De asemenea, Preqedintele poate solicita Comitetului de Audit sii adopte recomanddri cu
privire la anumite documente printr-un schimb de efmail-uri, faxuri sau scrisori.
Condilia de cvorum se considerd a fi indepfinita qi Comitetul de Audit se intruneqte in mod
valabil atunci cAnd cel pu{in doi membri sunt prezenli (incluzand Pregedintele Comitetului).
Participarea unui membru la o qedinla prin mijloaQe video sau audio se va considera drept valabifa
pentru scopul determindrii cvorumului.

Comitetul de Audit va adopta recomanddr
iecomanddrile vor fi adoptate cu majoritatea s
egalitate de voturi, votul decisiv aparfine pre;e
Pregedintele Comitetului de Audit nu participd
qtl'qrfine \/i
ccnrcoo.{infal "i /1^*
i+^+"l',i
aparline
VicepreEedintelui
Comitetului.

Voturile exprimate in scris, inclusiv in s em electronic, vor fi trimise direct Secretaruluii
Comitetului de Audit, sau persoanei desemnate
tru a se ingriji de lucrdrile secretariatului, care ver
informa toli membrii Comitetului de Audit cu priv
la decizia adoptatb.
Secretarul Comitetului de Audit este
aceastd funclie este indeplinitd de
persoand nominalizatd de acesta.
Ei, in general,

de Preqedintele Consiliului de Administratie:
iatul Consiliului de Administratie sau de c,

e
s
n

comanddrile,

i membru al
verbal va fi

itetului de Audit la adresele electronice (e-mail)

atribuite pe serverul societdfii.

Audit se va ingr:liji de semnarea proceselor-verbale, precum qi de
artelor Comitettilui de Audit cdtre Consiliul de Administrafie la
Consiliului de Administratie.
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