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al Comitetului de nomi
RAPORT ANUAL

alnare qi remunerare din cadrul Consiliului de Administra{ie

Conform prev
corporativi a intreprinde
consiliului de administrafie
Acfionarilor un raport

art. 55, alin. 2 $i 3 ale OUG l09l20ll privind guvernanfa
publice, comitetul de nominalizare qi remunerare din cadrul

are obligafia de a elabora qi prezenta Adunirii Generale a
nual cu privire la remunerafiile qi alte avantaje acordate

administratorilor pi direc in cursul anului financiar.

In cursul anului 201
componenta fixi, stabiliti p

remunerafia acordati administratorilor a fost compusr doar din
n HCL 190/30.03.2017.

inistra{ie numirul 10 din data de 20.12.2017 modifici cuantumul

lor consiliului de Administrafie nu li s-au acordat componente
bonusuri anuale sau avantaje nebineqti, scheme de pensii

Remunerafia aco directorilor, in perioada ianuarie-octombrie 2017, a fost compusi
doar din componenta fixi s

29.04.2013.
iliti prin hotirf,rea Consiliului de Administrafie nr. 5 din data

tncepind cu luna noiembrie 17, prin hotirArea Consiliului de Administrafie avAnd numirul 8
din data de 20.10.2017, di torilor societifii le-au fost stabilite remunerafiile ca fiind formate
din componeti fixi qi compo
Hotirflrea Consiliului de Ad
componentei variabile a rem

variabill, in mlsura indeplinirii indicatorilor de performan(i.

nara{iei acordate la 40"h din componenta fixI.

In anul 2017, memb
variabile ale remunera{iei
suplimentare sau anticipate.

Contractele admin rilor sunt incheiate pe o perioadi de patru ani, incepfind cu data
de 20.04,2017, previd o pe
cazul denun{irii unilaterale

de 01.11.20170 prevede o
acestuia qi despigubiri in
mandatului.

Contractul directorul i general este incheiat pe o perioadi de patru ani, incepAnd cu data

dI de preaviz de treizeci de zile qi nu previd daune interese in
contractelor.

i de preaviz de gase luni in cazul denuntirii unialterale a
de 12 indemnizafii lunare nete, in caz de revocare eronati a

Contractul directoru i economic este incheiat pe o perioadl de patru ani, cu perioadi de
preaviz de 45 de zile lucrl qi nu confine prevederi privind daune interese.

Indicatorii de perf nfr stabili{i in sarcina administratorilor qi directorilor societi{ii
pentru anul 2017 s-au real dupi cum urmeazd:
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