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STUDII INDEPENDENTE CONFIRMĂ: 

Bunele practici de guvernanță corporativă 
reprezintă o premisă pentru dezvoltarea 
sustenabilă și rezilientă a afacerii tale și vor � 
tot mai mult în atenția investitorilor și 
instituțiilor de reglementare. 

Mai ales pentru piețele emergente, o bună 
guvernanța corporativă a devenit un element 
important de decizie investițională; crește 
nivelul de încredere pe piață, atrage investiții 
și capital.

GOLDRING OFERĂ SERVICII DE CONSULTANȚĂ SI ASISTENȚĂ PRIVIND:



STUDIU 
PROPRIU

52%
din societățile listate și tranzacționate pe sistemul 
alternativ de tranzacționare al BVB (piața AeRO) cu 
un rezultat net de minim 50.000 lei în 2017, 
NU au implementat principiile de Guvernanță 
Corporativă ale BVB privind:

Deși un efort considerabil și aparent birocratic, proiectarea 
și adoptarea de reguli, proceduri, mecanisme interne, 
structuri care să asigure 

o conduită corporativă corectă față de toți deținătorii de 
interese, precum și 

un �ux informațional consistent, regulat și bine direcționat 
către investitori

poziția pe piață, 

lichiditate și capitalizare, 

atractivitate pentru investitori, 

credibilitate pentru parteneriate strategice, 

conformitate cu reglementările pieței de capital.

Rolul și competențele Consiliului de Administrație

Sistemul de Control Intern

Sistemul de recompense și motivare

Relația cu investitorii

AVANTAJE



ATRACTIVITATE
ÎNCREDERE

REZULTATE 
PERFORMANȚĂ

COMPANIA

PIAŢA  DE  CAPITAL

BUNE PRACTICI DE 
GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

CONFORMITATE EFICIENŢĂ 
DECIZIONALĂ

RESPONSABILITATE TRANSPARENŢĂ, 
CORECTITUDINE

REZILIENŢĂ MANAGEMENTUL 
RISCULUI

IMAGINEVALOARE DE PIAȚĂ
REPUTAȚIE



CE PRESUPUNE
GUVERNANȚA 
CORPORATIVĂ (GC)?

se delimitează responsabilitățile, atribuțiile, rolurile și 
puterea decizională în conducerea societății (între AGA, 
Consiliul de Administrație și Directori)

se reglementează modul de constituire și funcționare ale 
structurilor de conducere

se asigură funcționarea unui sistem e�cient de gestiune a 
riscurilor și de control intern

se stabilesc și se comunică, cu transparență, elementele de 
remunerație a membrilor conducerii

se asigură caracterul transparent, continuu și complet al 
�uxului de informații utile investitorilor reali și potențiali ai 
societății

O bună Guvernanță Corporativă presupune 
asumarea unui sistem de structuri, reguli și 

practici  fundamentat pe documente 
statutare și documente interne 

corespunzătoare (regulamente, proceduri, 
hotărâri), prin care:



soluții de optimizare în elaborarea 
documentelor şi 

implementarea soluţiilor 

Alinierea la cerințele 
BVB de GC

Impactul bunelor 
practici de GC asupra 

companiei

Sistemul, structurile, 
politicile, documentele 

interne şi procesele de GC

EVALUEAZĂ RECOMANDĂ ASISTĂ

SERVICIILE GOLDRING

Evaluarea diagnostic cuprinzătoare a sistemului de 
guvernanță corporativă, elaborarea de recomandări și 
asistență în implementarea acestora

Design și implementare de structuri și politici e�cace și 
e�ciente de Guvernanță Corporativă

Evaluarea activității și performanței Consiliului de 
Administrație și Comitetelor Consiliului

Evaluarea și îmbunătățirea sistemelor de control intern și 
management al riscului

Alinierea la Codul / principiile de  Guvernanță 
Corporativă BVB (comply or explain)

Revizuire, întocmire și aplicare documente 
organizaționale interne care să asigure implementarea 
efectivă a regulilor, practicilor și proceselor de GC

Respectarea obligațiilor de raportare față de stakeholders

Elaborarea / revizuirea rapoartelor, declarațiilor și altor 
documente de comunicare externă în conformitate cu 
cerințele pieței de capital privind GC

de consultanţă şi asistenţă privind 
guvernanţa corporativă cuprind:



PORTOFOLIUL DE CLIENŢI AI
GOLDRING

DE CE NOI?

Pentru că avem peste 20 de ani de experiență pe 
piața de capital
Serviciile noastre sunt centrate pe clientul nostru
Consultantul dvs. răspunde cu solicitudine, 
promptitudine, diligență și profesionalism 
solicitărilor dvs.
Calitatea și performanța serviciilor noastre a fost 
con�rmată: pentru anul 2017, GOLDRING a fost 
premiată ca „Intermediarul companiilor 
antreprenoriale românești”

Contact Departament Consultanță Corporate:

+4 0265 269 195

consultanta@goldring.ro 

pentru servicii privind GC
include:


