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REGULAMENTUL DE ORqANIZARE $I FUNCTIONARE AL
r.rr-rlvlllI/f
COMITETULUI
ULUI r\n nDnrrrlrnn ^ hn

I. COMPONENTA COMITETULUI
Comitetul de Remunerare este format din trrgi membri ai Consiliului de Administrafie.
Acegtia sunt desemnali de cdtre Consiliul
{e Administralie dintre membrii sdi, la propunerear
Preqedintelui. Pregedintele Consiliului de Admfnistrafie este si Presedinte al Comiteiului der
Remunerare.

Cel pulin un membru al Comitetului de Rlmunerare trebuie sd fie membru indeoendent al
Consiliului de Administralie.

Orice modificare intervenitd in componer[1a Comitetului de Remunerare va
A.S.F. in termenul legal care se calculeazd, de la dafa modificdrii componenlei acestuia.
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II. ATRIBUTIILE $I RESPONSABILITATII,N COMITETULUI
o{eazd cdtre, acordd consultanfd qi asistd Consiliul
rpsponsabilitdlilor sale cu privire la politica de
otritorrzeazd remunerafiile, b onusurile Ei benefi ciile
afribulii stabiiite de Consiliul de Administrafie.,
respectAnd cele cuprinse in prevederile legislaliei
fn vigoare, in Actul Constitutiv al societd{ii gi in
Codul de Guvernare Corporativd.
Comitetul de Remunerare are urmdtoarele

sabiliti{i principale:
ului de Administralie cu privire la remuneralia

acliuni, in cazul in care politica de remunerare p

surile, stimulentele qi opliunile de cumpdrare de
astfel de beneficii;

(il)

analizarea gi formularea de propuneri
tru Consiliul de Administra{ie cu privire la
pachetul anual total al remuneratiei variabile i cadrul societdlii, in cazul in care politica de
remunerare prevede o astfel de componentd variabi

(ir1) analizarea qi formularea de
i pentru Consiliul de Administralie (gi, prin
intermediul Consili
le a actid arilor, dupd, caz) cu privire la programele de
acordare a opliunil
actiuni sl sau a acliunilor, in cazul in care politica de

remunerare prevede

(vii) orice alte probleme care sunt
legii, Actului Constitutiv al Societdlii gi
expresd a Consiliului de Administra{ie.
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Ori de caie ori este nevoie, Comitetul de Remunerare va prezenta rapoarte Consiliului drl
Administralie, care se supun aprobdrii / inforrndriil
Membrii Comitetului de Remunerare trebqie sd notifice Comitetul de Remunerare cu privirr:
la orice conflicte de interese care au survenit sarJr pot surveni gi sd se abtind de la participarea la
disculii (inclusiv prin neprezentare, cu exceplia c{zului in care neprezentarea ar impiedica formarea
cvorumului) ;i de la votul pentru adoptarea unei rdcomandlril avizl rezolutii privind chestiunea
care
dd nagtere conflictului de interese respectiv.

III. CONVOCARE, DELIBERARE, RECOMANDARI

il\l

comitetul de Remunerare se va intruni ori de c6te ori este necesar.
$edinlele Comitetului de Remunerare ,ro[

fi

Remunerare.

convocate de Presedintelui Comitetului

de:

inqtiinlarea de convocare a fiecarei Eedinle a Comitetului de Remunerare va specifica locul.,
data qi ora Eedinlei, precum gi ordinea de zi. Convdcatorul
sedintei va fi transmis fiec6iui membru al
Comitetului Ei^ oric5.rei alte persoane a cdrei participare este necesar[, cu suhcient timp inainte de:
data gedinlei. in acelagi termen, se vor fLvni)a mpmbrilor Comitetului de Remunerare gi celorlalli
parlicipanli, dacd. este cazul, materiale informative. Documentele pot fi transmise prin e-mail.
PreEedintele Comitetului de Remunerare va specifica ordinea de
asigura exercitarea in mod eficient a atributiilor cotrnitetului.

zi gi durata gedinlelor qi va

Comitetul de Remunerare se va intruni daod doi membri ai Comitetului solicitd convocarea

unei qedinfe.

$edinlele Comitetului de Remunelare se vpr organiza inainte de dezbaterea problemelor de
competenla acestui Comitet qi inscrise pe agenda
Qomitetului de Remunerare in qedinja Consiliului

de Administralie, pentru
Administrafie.

a permite pregdtirea ln f.imp util a rapoaftelor pentru Consiliul de
intruni prin

videoconferin!

ecide in acest sens. De ase
te recclmanddri cu privire la

,

dac6,

poate

printr-

Condilia de cvorum se considerd a fr indepilnita qi Comitetul de Remunerare se intruneqte in
mod valabil atunci c6nd cel pulin doi membri sur\t prezen{i (incluzand Pregedintele Comitetului).
-- ------'/
Participarea unui membru la o Eedinld prin mijloade video sau audio se va considera drept valabiia
pentru scopul determindrii cvorumului.
Comitetul de Remunerare va adopta recomfnd[ri de comun acord. Dac6 nu se ajunge la un
acord, recomanddrile vor fi adoptate cu majoritatea sirnpla a voturilor membrilor pr.r"nii. ii caz
de
egalitate de voturi, votul decisiv revine aparline Preqedintelui Comitetului de Remunerare. in
situalia
in care PreEedintele Comitetului de Remunerare nq pa.rticipa la vot gi este egalitate de voturi, voiul
decisiv aparline Vicepregedintelui Comitetului.

Voturile exprimate in scris, inclusiv in sis{em electronic, vor fi trimise direct Secretarului
Comitetului de Remunerate, sau persoanei desemnhte pentru a se ingriji de lucrdrile secretariatului
aare va informa toli membrii Comitetului de Remurleraie cu privire li deciziaadoptatd.
Secretarul comitetului de Remunerare este desemnat de Pregedintele consiliului
Administralie gi, in general, aceasti funclie oste indeplinitd de Secretarul Consiliului
Administralie sau de o persoand nominalizatd de acdsta.
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Secretarul Comitetului de Remunerare
redacta procesele verbale ale gedinlelor ;i
recomanddrile adoptate, inclusiv listele cu parti ipanlii. Secretarul trebuie sd pund la dispozilia
fiecdrui membru al Comitetului de Remunerare procesul verbal, in scurt timp de la incheiereil
qedinfei. Procesul verbal va fi transmis pe mail in
pdf. membrilor Comitetului de Remunerare
la adresele electronice (e-mail) atribuite pe serv
Secretarul Comitetului de Remunerare se
ingriji de semnarea proceselor-verbale, precunl
rapoaftelor
mitetului de Remunerare c6tre Consiliul de
Supraveghere la solicitarea expresd a preqedintelu Consiliului de Administratre.

qi de inaintarea recomanddrilor gi

Consiliul

e

Supraveghere,
nte

dr.

ec.
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