SOCIETATEA CONPET S.A.
Comitctul de Nominalizare si Remunerare
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Avizat itr sedinta Consiliului de administrstie din data de 25.03.2015

RAPORT ANUAL AL
COMITETULUI DE NOMINALIZARE SI REMUNERARE
cu privire Ia remuneratiile si alte avatrtaie acordate administratorilor si directorului
general, in cursul anului financiar 2014

Societatea Conpet S.A. s-a constituit in baza Hotararii Guvemului
infiintarea de societati comerciale pe actiuni in industrie

nr. t2l3l1990 privind

Societatea Conpet S.A. este operatorul Sistemului National de Transport al petrolului,
astfel cum este definit si reglementat de Legea petrotutui m. 23812004, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si de Normele metodologice de aplicare aplicarea Legii
petr;lului, aprobate prin Hotararea GuYemului nr. 2075/2004.
Societatea Conpet S.A. infiinEta ca o societate pe actiuni, conform Legii nr' 3l/1990
privind societatite, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare este o societate
detinuta public, in conformitate cu dispozitiile Legii m. 297 /2004 Privind piata de capital,
inregistrata la Oficiut pentru Evidenta Valorilor Mobiliare

In conformitate cu disPozitiile art. 55 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr'
109/2011 privincl guvemanta corporatiYa a intreprinderilor publice, cu modificarile si
completariie ulterio-are Comitetul de nominalizare 9i remunerare din cadrul consiliului de
alte
administragie trebuie sa elaboreze un raport anual cu privire la remunerafiile 9i
avantaje aiordate administratorilor fi directorilor in cursul anului financiar'
Raportul urmeaza a fi prezentat Adunarii Generale a Actionarilor care aproba situaliile
fininciare anuale si va cuprinde cet putin urmatoarele informatii:

a) structura remuneraliei, cu explicarea ponderii componentei variabile
comPonentei fixe;

9i

b) criteriile

de performanla ce fundamenteaza componenta variabiltr a remuneratiei,
raportul dinte performarla realizate li remuneralie;

c)

considerentele ce

justific[ orice

schema

de bonusuri anuale sau

avantaje

nebEnegti;

d)

eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informalii pdvind

durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul
daunelor-interese pentru revocare fArI just6 cauztr

Actul constitutiv al Societatii Conpet S.A. prevede la art.20 alin.(l) lit.y) ca atributie a
Consiliului de administratie pteze\tarea Adunarii Generale a Actionarilor care aproba
situatiile financiare anuale, a unui raport elaborat de Comitetul de nominalizare 9i
remunerare cu privire la remuneraliile qi alte avantaje acordate adminishatorilor Pi
directorilor in cursul anului financiar anterior.

L

Cadrul lesal privind oolitica si criteriile de remunerare pentru administratorii

necxecutivi

Art.37 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/201t privind

guvemanta corporativa a intrePrinderilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, care prevede: " Remuneratia membrilor consiliului de administmtie sau,
dupa caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilita de adunarea generala a
actiona lor in structura si limitele prevazute la alin. (3) si (4)"

Art. 37 alh.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/2011 privind
guvemanta cotporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, care prevede:
"Remuneratia membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, a membrilor
consitiului de supraveghere este formata dintr-o indermizatie fixa lunara si o
componenta variabila constand intr-o cota de participare la prohtul net a[ societatii, o
schuna de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta"'

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. t09/20t1 privind
guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu rnodihcarile si completarile
ulterioarg care prevede:
"(3) Indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe
uitimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara
activitatea societatea, comunicat de Institutul National de statistica anterior numirii."

Art. 3? alin. (3) din

Art.37 atin.(5) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr' 109/201I privind guvemanta
coryorativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si comPletarile ulterioare' care
prevede:

i'(5) Nivelut componentei variabile este stabilit Potrivit recomandarilor temeinic
moiivate, formulite pe baza unui studiu comParat asupra conditiilor de remunerate
pentru pozitiile simiiare din societati, din acelasi domeniu de activitate, cu capital
'.uloritat ori inte$al de stat din Romania si din alte state europene, de comitetul de
ale caror servicii au
nominatizare sauidupa caz, de expenii in recrutare resurse umane

fost contractate pentru derularea procedudi de selectie a membrilor consiliului de
administratie/consi I iului de supraveghere."
Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/2011 privind
guvemanta corporativa a intreprindedlor publice, cu modificarile si completarile
ulterioarg care prevede:

Art. 37 alin. (6) din

"(6) Adunarea generala a actionarilor se va asigura, [a stabilirea indemnizatiei fixe
lunare a fiecarui membru al consiliului de administatie sau, dupa caz, a fiecarui
membru al consiliului de supraveghere, determinata conform alin. (3) si (4), ca aceasta
este justificata in raport cu indatodrile specifice, atributiile in cadrul unor comitete
consultative, cu numarul de sedinte, obiectivele si criteriile de performanta stabilite in
contlach. de mandat."

(l)

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/201I privind
guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, care prevede:
" (l) (l) Remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor in
cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supravegherc si membrilor
directoratului, in cazul sistemului dualist, vor fi consemnate in situatiile financiare
anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare. "

An. 39 alin.

din

ff.

109/2011 privind
Ordonanta de urgenta a Guvemului
guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, care prevede:

Art. 39 alin. (2) din

"(2) Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor in cazul
sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor
directoratului, in cazul sistemului dualist, sunt facute publice pe pagina de intemet a
intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului
de supmveghere.

"

-Art.142 alin. (2) lit.c) din Legea nr.3l/1990 privind societatile, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, prin care se prevede ca, Consiliul de
administratie are ca competenta de baza, care nu pot fli delegate directorilor, numirea si
revocarea directorilor si stabilire remuneratiei lor.

Art.l43 alin. (l) , coroborat cu art 143 alin. (4) din Legea ff 31/1990 privind
societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care prevede
competenta Consiliul de adminis[atie de detega conducerea societatii unuia sau mai
mulior directori, numind pe unul dinhe ei director general, care nu este si presedinte al
Consiliului de administratie.

- fut. 34 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr'

109/2011 privind
guvemanta corpoiativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile
Jlterioare, care prevede faPtul atributul Comitetului de nominalizare si remunerare de a
formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor;

- An.37 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 109/2011 privind

guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completa le
ulterioare, care prevede:
"(4) Indemnizatia fixa lunara a membrilor executivi nu poate depasi de 6 ori media pe
ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara
activitatea societatea, comunicat de lostitutul National de Statistica anterior numirii"

-

Art. 38 alin. (l) , (2) si (3) din Ordonanta de ugenta a Guvemutui nr. t09/2011 privind
guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modiltcarile si complelarile
ulterioare, care prevede:

"(l) Remuneralia directorilor este stqbilita de consiliul de qdministtdtie si nu podte
deposi nivelul rcmuneratiei stabilit Pentru membrii executivi qi consiliului de

administrqlie. Ea esle unicq forma de remuneratie pentru directorii cqre indeplinesc si
cdlitalea de odminis lratori
(2) Remunerolia este fotmala dintLo indemnizqlie fixa lunara stqbililq in limilele
prevazule la art. 37 alin. (4), si dintr-o comPonenta variabila consland intr-o colq de
porticipare la prolitul net al societqlii, o schema de pensii sau o alta forma de
remunerare pe bozct indicatorilor de per/ormonta.
(3) Nfuelul componenlei variabile este stabilit Potrivit recomandarilor lemeinic
motivate, formulate pe baza unui studiu comparat qsuprq conditiilor de remunerare
penlru pozitiile similare din societati, din acelasi domeniu de qctivilate, cu capital
majoritqr ori integrql de slat din qlte stale euroPene, de comitelul de nominalizqre sau,
dupa caz, de experlii in recrulqre resurse umane ale caror servicii au fost conlraclate

penlru deruloreq procedurii de selectie a membrilor consiliului

de

iliului de suprave ghere. "

admin istratie/cons

- tut.

39 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. t09/2011 privind
guvemarta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, care prevede:

(2) Politica si criteriile de remunerare a adminisEatorilor si directorilor in cazul
sistemului unitar, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere si a membrilor
directoratului, in cazul sistemului dualist, sunt facute publice pe pagina de intemet a
intreprinderii publice Prin grija consiliului de administratie sau, dupa caz, a consiliului
de supraveghere.

"

III. a) Structura

remunerafiei, cu explicarea ponderii componetrtei Yarirbile

li

componentei lixe

Membrii Consitiului de adminisEatie, in calitate de administratori neexecutivi au
fost alesi in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr' 6128'l l '2013
pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederileordonanta de urgenta a
'Guvemului
ru. 109/2011 Privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr' 2/25'03 2014 se stabileste
indemnizatia hxa bruta lunara

si

subcomponenta

I

a componentei

variabile'

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor rr. 3127.03.2014 se aproba
contactul de adminishare al admiristatorilor Societatii Conpet S.A. in forma si
continutul din anexa la Ordinul ru. 217/2014 al ministrului delegate pentru energie.
Membrii in Consiliul de administratie au contracte de administrare valabile la data
de3.04.2014 care prevad o remuneratie dupa cum urmeaza;

l.Indemnizatia fixa luaara
Administratorul benehciazi de o indemnizatie fixa lunara brutA pentu executarea
mandatului incredinlat, dar nu mai mult de media pe ultimele 12 luni a c6qtigutui
salarial mediu bmt lunar din ramura,/sectorul de activitate in care igi desftrgoarf,
activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistic5. Indemnizatia
fixa se actualizeaza anual in functie de datele fumizate de Institutul National de
Statistica.

Mecanismul de acordare a indemnizatiei lunarl fixtr a fost urmatorul

;

-presedintele consiliului de administratie si membrii care sunt in cadrul a cel putin
comitete consultative constituite Ia nivelul consiliului beneficiaza de o
indemnizatie fixa lunara la valoarea valoarea maxima;
- membrii consiliului de administratie care sunt in cadrul unui comitet consultativ
indemnizatie fixa lunara
constituit la nivelul consiliului, beneficiaza de
reprezentand 90 % din indemnizatie fixa lunara la valoarea valoarea maxima;
- membrii consiliului de administratie care nu fac parte din comitete consultative
constituite la nivelul consiliului, beneficiaza de o indemnizatie ltxa lunara
reprezentand 85 % din indemnizatie fixa lunara la valoarea valoarea maxima.
Plata remuneratiei se face o data pe luna indiferent de numaml sedintelor din luna
respectiva.

2

o

Remuneratia fixa bruta totala Platita in perioada 1.01.2014-31.12.2014 membrilor
Consiliului de administratie selectati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr.
109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si
completarile ulterioare a fost de 258.528 lei.
In perioada 01.01.2014-24.03.2014 indemnizatia fixi lunarI bruttr a fost in conformitate cu
prcvederite art. 2 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 512013, iar
in perioada 25.03.20 14-31.12.2014 indemnizatia fixi lunarA brut?t a fost in confomitate cu
Actionarilor nr.
prevederile art.3 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare

a

3/25.03.2014.

2.Componenta variabila
Componenta variabila este determinata in fi-rnctie de atingerea obiectivelor, respectiv
indeltinirea indicatorilor de performanta aprobati prinPlanul de administrare si are doua
subcomponente, Anual, indicatorii de performanta precum si repartizarea lor Pe trimestre,
Anexa i.l. la contactele de administmre incheiate de administratori cu societatea, sunt
actualizati in conformitate cu prevederile din BVC anului aferent'

2.1 Prima subcomponenta a compotretrtei variabile

Componenta variabila este determinata in functie de atingerea obiectivelor,
respectiv indeplinirea nivelului indicatorilor de performanta (anexa nr.t) aprobati
prin Planulde administrare si va avea doua subcomponente.
Prima subcomponen d a componentei variabile, conform art. 18 din contractul de
administrare, se va determina trimestrial, in func(ie de gradul de indeplinire a
criteriilor de performanl6 si va fi determinati ca suma a mediilor ponderate a
indicatorilor de performan(i (detaliati in continuare).
Pe baza indicatorilor stabiliti si a ponderii fiecaruia, se calculeaza un Indicator
global trimestrial de performanta Ir.
In conditiile in care lndicatorul global trimestrial 11 se rcalizeaza 100% sau peste, in
perioada pentru care se face calculul, se va acorda trimestrial, 100% din valoarea
primei parti a tansei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei
variabile.Daca Indicatorul global trimestrial lr se rcalizeaza sub 100% in perioada
pentru care se face calculul, atunci se Ya acorda trimestrial doar 75/o din valoarea
transei trimestriale aferente primei subcomponente a componentei variabile.

In acest context, membrii neexecutivi din cadrul Consiliului de administratie ai Societatii
Conpet S.A.,selectati in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 109/2011
privind guvemanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si
completarile ulterioare au fost remunerati cu suma neta de 225.720 lei, aferenta
primei subcomponente variabile aferenta exercitiului financiar 2014, cu exceptia
trim. IV care se va acorda dupa aprobarea exercitiului finaciar pentru anul 2014.

2.2 A doua subcomponertta a componentei variabile

Pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de adminisEatie s-a aProbat prin
Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.8/1t.12 2014 acordarea indemnizatia
pentru Subcomponenta 2 a componentei variabile.
Pentru anul 2014 Subcomponenta 2 a comPonentei variabile se va determinata in
functie de atingerea obiectivelor si indeplinirea indicatorilor de peformanta si se
stabiteste la un nivel de 0,415 % din suma reprezentand diferenta dintre profitul
net efectiv realizat si profitul estimat net estimat pentru exercitiul financiar 2014,
dar nu mai mult decat valoarea indemlizatiei fixe aferente inlregului exercitiu
financiar, determinate conform prevederilor art. l6 din contractul de administare

In anul 2014, gradul de

rcalizarc

al indicatorilor de performanta

contractele de administrare a fost de 118,89%.

Prevazuti in

Remuneratia acordata iu anul 2014 directorului general trumit in conditiile
Ordonantei de urgenta a Guvemului trr. 109/2011 privind guvernanta
corporativa a itrtreprinderilor publice
Remutreratia lixa
Avand in vedere ca domnul Liviu Ilasi a fost desemnat ca membru in Consiliul de
administratie al Societatii Conpet SA, in conformitate cu prevederile Ordonantei de
urgenta a Guvemului nr. 109/2011 privind guvemanta corporativa a inheprinderilor
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Decizia nr.l7 din data de
06.12-2013 a Consiliului de administratie dl Liviu Ilasi a fost numit director general,
fiindu-i delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu prevederile art
143 din Legea nr. 3ll1990 privind societatile comerciale si cu actul constitutiv al
societatii, pentru o perioada de 4 ani.
InEe societate si d-l Liviu Ilasi s-a incheiat contractul de mardat nr. l/2013.
Mandatarul beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara stabilita de Consiliul de
administratie in conformitate cu prevederile legale in vigoare.lndemnizatie fixi
lunar5 bruttr pentru executarea mandatului incredinlat este stabilita in cuantum egal
cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni a c6gtigului salarial mediu brut lunar din
ramura in care igi desfdgoarl activitatea societatea, comunicat de Institutut Nalional
de Statistictr anterior numirii Mandatarului. Indemnizatia fixa se poate actualiza in
functie de datete fumizate de Institutul National de Statistica.Remuneratia fixa bruta
a directorului general al Societatii Conpet S.A. aferenta anului 20t4 este in valoare
de 3 13 .'1'7 3 lei .

Remuneratia Yariabila

Directorul beneficiaza si de plata unei componente variabile, care este determinata in
functie de atingerea obiectivelor, respectiv indeplinirea indicatorilor de Performanta
aprobati prin Ptanut de management si are doua subcomponente. Anual, indicatorii de
performanta precum si rcPrlizarca lor pe trimesfe, Anexa la contractual de mandat
incheiate sunt actualizati in conformitate cu prevederile din BVC anului aferent.

Remuneratia vadabita a directorului general s-a stabilit in conformitate cu prevederile
legale, cu Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr.2125.03.2014 si Deciziile
nr. ? si l6 din anul2014 ale Consiliului de administratie.

vederea acordarii primei subcomponente a componentei Yariabile, gradul de
indeplinire a criteriilor de performanta va fi determinat timestrial, cu luarea in
considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei fata de nivelul tinta stabilit
Conform contractului de mandat ru. l/ 2013 valoarea tansei primei subcomPonente
a componentei variabile este egala cu 3 indemnizatii fixe brute lunare, astfel incat
valoar;a totala anuala a primei subcomponente este de 12 indemnizatii fixe brute

In

lunare.

In acest context directorul genemt al societatii Conpet SA a fost remunerat cu suma
2014 in
bruta aferenta primei subcomponente variabile acordata exercitiului financiar

valoare de 227.548lei, cu exceptia trimestrului IV al anului 2014 care se va acorda
dupa aprobarea situatiilor hnanciare , in conditiile legii.

Conform Hotararii AGA nr.8/18.12.2014, Deiziei Consiliului de Administratie nr. 1E
din 18.t2.2014 si dispozitiilor art. din actul additional nr. 3 11E.12.2014 la
Contractul de mandat w.l/6.12.2013, subcomponenta 2 a componentei variabile a
remuneratiei s-a stabilit la un nivel de 2,5 din suma reprezentand diferenta dintre
profitul net efectiv realizat si profitul net estimat pentru exercitiul financiar 2014, dar
nu mai mult decat valoarea indemnizatiei fixe aferente integului exercitui financiar.
Plata se va face dupa aprobarea situatiilor hnanciare , in conditiile legii.

I

Indicatorii de performanta in anul 2014 au fost realizati in proportie de 118,89%

b) criteriile de performanli ce fundamenteaztr componenta Yariabili a
remunerafiei, raporlul dintre performatrla realizattr

Si

remuneratie;

Evolutia indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2014, conform anexei.

Realizarea indicatorilor si criteriilor dc pedormanta este influentata pozitiv in
principal de :
. EBITDA mai marc cu35,7lo/o fata de tinta propusa;
. Scaderea cheltuielilor de exploatare mai mici fata de tinta ProPusa cu
27,r9%;
. Cresterea productivitatii muncii' gradul de realizare 26,94%o
e Scaderea numarului total de avarii tehnice- grad de realizare 14,05 o/o;
o Cresterea vizibilitatii la BVB -grad dercalizarc'l5yo.

c) considerentele ce justilictr orice schemi de bonusuri anuale sau avatrtaje
nebtrretti;
Membrii Consiliului de administratie nu beneficiaza de bonusuri sau avantaje nebanesti.
d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
Pentru nici unul din membrii Consiliului de administratie nu au fost stabilite scheme de
pensii suplimentare sau anticipate.

e) informa(ii privind durata contractului, perioada de preaviz tregociattr,
cuatrtumul daunelor-interese pentru revocare

IIri justi cauzi.

2013 au fost numiti prin metoda votului cumulativ membrii consiliului
de administratie in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr' 6 pentru un mandat
de 4 ani, in conformitate cu prevederileOrdonantei de urgenta a Gulemului nr' 109/201I
privind guvemanta corPorativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si comPletarile
ulteriouri. Contracnrl di administrare stabileste raspunderea partilor Precum si conditiile de

La data de 28.1

incetare

l.

.

llasi a
Prin Decizia nr.l7 din data de 06.12.2013 a Consiliului de administratie d-l Liviu
in
fost numit director general, fiindu-i delegate atributii de conducere a societatii,
8

conformitate cu prevederile art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si
cu actul constitutiv al societatii, pentru o perioada de 4 ani.Contractul de mandat a fost
incheiat in data de 6 decembrie 2013, pe o perioada de 4 ani cu posibilitatea de reinnoire
prin decizie a Consiliului de administmtie.
Pentru confiactele de adminitratie si contractual de mandat al directorului general nu este
stabilit un termen de preaviz.

Cuantumul daunelor interese:

-

contractele de sdministrare

cazul revocdrii nejustificate a Administratorului, acesta are dreptul de a primi de la
Societale o compensdtie pentru perioada neexecutattr din Contractul de administrare,
indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 12 indemnizalii lunare fixe,
determinate astfel:

in

a) in situatia in care revocarea intervine oricand anterior inceperii ultimului an de mandat,
administratorul va primi o compensafie reprezentand l2 indemnizalii lunare fixe;

b) in situalia in care revocarea intervine in ultimul an de contract, se va plati o compensalie
corespunztrtoare numdrului de luni rlmase pana la finalul mandatului, dar care nu va fi mai
mare de 6 indemnizalii lunare fixe.
Incepand cu data incheierii contractelor de adminisfare si pana
nicio revocare a membrilor Consiliului de administratie.

-

in prezent nu a ar,l.lt loc

contractul de mandat:

acesta are dreptul de a primi de la Societote o
compensotie echivalenta cu totalul indemnizatiilor fixe cuvenite pentru perioada ramasa
neeiecutattr din Conhactul de Mandat (indemnizatiile fixe de care ar fi beneficiat pana la
data implinirii termenului pentru care a fost incheiat contractul) Plata acestei comPensafii
se face in termen de 30 zili lucratoare de la data incetSrii Prezentului ConEact de Mandat'
Aceasta forma de compensare a Directorului este unica dezdaunare a acestuia in situatia in
care intervine revocarea lui in mod nejustificat.

in cazul revocdrii Directorului nejustificat,

In

datoreaza acestuia

f)

niiio

a Directorului,

Societatea nu
compensatie pentru perioada neefectuata din mandat'

cazul revocarii pentru motive intemeiate/justificate

administratorii neexecutivi

si directorul

general beneficiaza de decortarea

justilicative si de
cheltuielilor tegate de executarea mandatului pe baza de documente
o asigurare dJ raspundere profesionala pe chettuial' societatii, valoarea primei de
,rigu?"r" pentru polita de aiigurare a administratorilor aprobata de AGOA Iiind de
18.000 Euio, corespunzatoare unei limite stabilite in agregat'

ln temeiul prevederitor art. 55 alin (2) din Ordonanta de lrgenta a Guvemului nr'
publice' cu modificarile si
109/2011 privind guvemanta corporativa a intreprinderilor

""*pi.i*fi"

,Gi.ire,

Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de

Administratie inairlteara prezcnlul Rilport Adunarii Generalc
Societatea Conpet S.A.

Comitetul de nominalizare si remuncrarc
\
Dan Weiler - nr.\edinte I

'

Cristina Chiriac-

Dragos

mcrrhru
\
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Dinu -rnernbru .\
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Actionarilor de la

Obiective si indicatori de performanta pentru administratorii neexecutivi perioada ianuarie -decembrie 2014
Periorda
(0r.01-31.12.20r4)

Nr.
crt.

Obiccliv /
lndic!tor

Obierliv de pcrformsnu

UM

2013

performrnta

I

0

l% crescut fata

EBITDA

Grld

de nivelul anulur

20ll

trls

1.1

tiote cf
obiectivc

Cotrtrsct d€

6

3

4

5

mir ler

66.6t2

67.278

101,13%

107,t30/.

229

I t6

odtr|inislrrr

Realizor

cheltuielilor d€

Nivel mai mic sau egal cu cel din 2013

mir ler

Crestere

leYpers

3

productivitate

Cresterea venitului mediu pe salariat cu
3Vo Pe an

4

Scaderea numarului
total de avarii

4% reducere de la niveluld€

tehnice

tehnice iffegistrate rn

Urmarire activa

5

Creslerea

viTibilitztii

la

BVB

a

ll6avar"

20Il

t€hnice

de

Co€ticiGot
de

pondcrsre

i

('/.\

7

I

indeplinir. al
irdicalorilor d€
performrnt{

('/.)
9

1(F-8x9

70.896

tot.264

142,830/.

25v"

15,71%

toO,98yo

92,860/0

l0a,74Y.

zsvo

27,19%

236

219

216

lol,t6yo

25v"

26,94%

l

t

't9

t40,5to/o

t0%

14,O5%

too"/,

toov"

100,00%

t5%

15,OO%

Scaderea
2

Grad de

de

itrdeplitrire

evoluti€i CONPET

facuta de case de brokerqi mat€rializata
prin rapoane de analiza facute de analisti
ai caselor resp€ctive (ponderea in
indicator 50%) pentru anul2014 - I
firma de brokeraj din TOP l0 conform
clasificarii stabilite dc BVB la data

emitefliraport'rlui

'/r din
to00/,

PrsEarea poziti€i in ToP 25 al
emitentilor dupa capitalizare in conditiile
in care nu vor Ii luate in consid€mre
noile firme care vor intsa la categ I a
BVB in anul20la (pondere in indicator
500/0\

TOTAI Sradulde indeplinire a indicatorilorde p€rformanta

