Aprobat în şedinţa Consiliului de Supraveghere din 30.01.2018

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Directoratului
Aro Palace S.A.
I.

Preambul

Aro Palace S.A., denumită în continuare „Societatea”, este o societate pe acţiuni,
administrată în sistem dualist.
Societatea este organizată ca societate pe acţiuni, care îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu dispoziţiile:
(i) Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată în 2004, cu modificările şi completările
ulterioare, L.S. în continuare;
(ii) Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,
L.P.C. în continuare;
(iii) Legii nr. 24/2017 privind emitanţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,
L.E. în continuare
(iv) Actului constitutiv al societăţii, denumit în continuare „Act constitutiv”;
(v) Hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor, denumite în continuare „Hotărâri
A.G.A.”;
(vi) Celorlalte reglementări legale aplicabile.
Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat aflat sub controlul unui
Consiliu de Supraveghere (denumit în continuare “Consiliul”). Este interzisa interventia in luarea
deciziilor referitoare la activitatea curenta si functionarea de zi cu zi a Societatii, a oricarei persoane
sau entitati publice ori private, care nu face parte din organele de conducere.
Societatea este listata la Bursa de Valori Bucuresti pe segmentul ATS, categoria AeRO
Standard (simbol ARO), fiind astfel supusa prevederilor legislatiei pietei de capital in calitate de
emitent de valori mobiliare, precum si reglementarilor BVB.
Prezentul regulament de organizare și funcționare este redactat ca un Cod de conduită
internă pentru membrii Directoratului, conţine un set de norme de funcţionare internă a structurii
colegiale de conducere şi prezintă structura, activitățile și responsabilitățile Directoratului, urmărind
realizarea unei distincții între rolul Directoratului şi cel al Consiliului de Supraveghere. Scopul
prezentului regulament este de a asigura transparența, eficiența și claritatea modului de funcționare
a Directoratului.
Conducerea societăţii revine în exclusivitate Directoratului, care îndeplineşte actele necesare
şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege în
sarcina Consiliului şi a Adunării generale a acţionarilor.
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II.

Numirea, revocarea, organizarea şi competenţa Directoratului

Directoratul societății este format din trei membri care sunt numiţi de către Consiliu la
recomandarea Comitetului de nominalizare si remunerare. Mandatul Directoratului este de patru
ani, acesta putând fi reînnoit pentru noi perioade de 4 ani.
În situaţia în care mandatul Directoratului expiră în mai puţin de 30 de zile după expirarea
mandatului Consiliului, durata mandatului Directoratului se prelungeşte automat cu încă cel puţin
30 de zile calendaristice dupa alegerea de catre AGA a noului Consiliu.
Membrii Directoratului asigură conducerea efectivă a societății și trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute de lege, precum și cele referitoare la competență profesională, experiență
relevantă, integritate, bună reputație și guvernanță, prevăzute de reglementările A.S.F
Consiliul numeşte un directorat format din minim 3 membri. După cum va stabili Consiliul,
unul dintre aceştia va fi numit Preşedinte Executiv/Director General.
În situaţia în care se creează un loc vacant în Directorat, Consiliul numeşte, conform
procedurii de numire, un nou membru, în baza consultării Preşedintelui Directoratului. Durata
pentru care este ales noul membru al Directoratului pentru a ocupa locul vacant poate fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului membrului care este înlocuit.
Membrii Directoratului pot fi revocaţi, potrivit legii, de Consiliu. Revocarea membrilor
Directoratului, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiţi, se va putea face
numai pentru just motiv. Dacă revocarea survine fără just motiv, astfel cum este prevazut in Actul
constitutiv al societatii, membrii Directoratului sunt îndreptăţiţi la plata unor daune interese
echivalente cu remuneraţia cuvenită până la sfârşitul mandatului.
Membrii Directoratului:
(i) trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului incredintat, pentru ca numirea să
fie valabilă din punct de vedere juridic;
(ii) înainte de a accepta numirea, trebuie să comunice Consiliului orice stare de
incompatibilitate în care se află şi/sau societăţile la care, la data propunerii privind calitatea de
membru al Directoratului, îndeplinesc atribuţii conform lit. (vii) de mai jos;
(iii) nu pot fi concomitent membri ai Consiliului de Supraveghere al societăţii;
(iv) pe durata îndeplinirii mandatului, încheie cu societatea un contract de mandat ce va
reglementa conditiile desfasurarii activitatii acestora precum si raporturile existente intre acestia si
societate. Contractul de mandat va fi semnat in numele societatii de catre un membru al Consiliului
desemnat in acest scop de catre Consiliul de supraveghere. Contractul va respecta prevederile
Actului constitutiv al societatii si legislatia in vigoare.
(v) vor fi remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie stabilită de Consiliu, la
recomandarea Comitetului de nominalizare si remunerare, în limitele prevăzute prin Actul
constitutiv si anume: pentru Presedintele Directoratului, limitele remuneratiei lunare se situeaza
intre 10 si 20 salarii medii brute pe societate; pentru ceilalti membri ai Directoratului, limitele
remuneratiei lunare se stabilesc intre 10 si 20 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de
incadrare se stabilesc de Consiliul de Supraveghere. Membrii Directoratului pot fi premiaţi de către
Consiliu, după aceleaşi reguli aplicabile personalului de execuţie; pe durata mandatului, membrii
Directoratului nu pot încheia cu societatea un contract de muncă;
(vi) trebuie să fie asiguraţi pentru răspundere profesională în limita stabilită de Adunarea
Generala a Actionarilor. Primele de asigurare sunt suportate de societate;
(vii) nu pot fi, fără autorizarea Consiliului, directori, administratori, membri ai
Directoratului ori ai Consiliului, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociaţi cu răspundere

Pagina 2 din 8

nelimitată, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect principal de activitate, nici nu pot
exercita aceeaşi activitate sau alta concurentă, pe cont propriu sau al altei persoane.
Membrii Directoratului îşi vor exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun
administrator.
Membrul Directoratului nu încalcă obligaţia prevăzută anterior dacă în momentul luării unei
decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul
societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate.
Decizie de afaceri, în sensul Legii societăţilor, este orice decizie de a lua sau de a nu lua
anumite măsuri cu privire la administrarea societăţii.
Membrul Directoratului care are, într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese
contrare intereselor Societăţii, trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi membri ai
Directoratului şi pe auditorul intern şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această
operaţiune.
Aceeaşi obligaţie o are membrul Directoratului în cazul în care, într-o anumită operaţiune,
ştie că sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul a III-lea, inclusiv.
Directoratul are, in principal, urmatoarele atributii:
a) să respecte şi să asigure executarea întocmai şi la termen a hotărârilor Adunării
generale a acţionarilor şi să exercite competenţele delegate de către Adunarea generală
extraordinară a acţionarilor, in conditiile legii;
b) să elaboreze strategia de ansamblu şi direcţiile de activitate şi dezvoltare a Societăţii,
cu avizul Consiliului de Supraveghere;
c) să stabilească sistemul contabil şi de control financiar şi să aprobe planificarea
financiară;
d) să convoace şi să organizeze adunările generale ale acţionarilor;
e) să examineze şi să prezinte spre aprobare Consiliului de Supraveghere si Adunării
generale a acţionarilor bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, precum şi propuneri
privind destinaţia şi distribuirea profitului;
f) să examineze şi să prezinte spre aprobare Consiliului de Supraveghere si Adunării
generale a acţionarilor bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii şi programul de
activitate;
g) să ţină registrele Societăţii;
h) sa aprobe structura organizatorică a Societăţii şi numărul de posturi, precum şi
constituirea departamentelor funcţionale şi a unităţilor;
i) să propuna spre aprobare Consiliului de Supraveghere si Adunării generale a
acţionarilor înfiinţarea sau desfiintarea de filiale, sucursale, birouri şi puncte de lucru;
j) sa prezinte Consiliului de Supraveghere rapoartele de activitate conform Actului
constitutiv si prezentului Regulament;
k) să respecte si sa asigure executarea deciziilor Consiliului de Supraveghere;
l) să numească şi să revoce sefii/directorii de unitati, să le stabilească remuneraţia şi să
supravegheze activitatea acestora;
m) sa încheie, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, actele juridice prin care
Societatea dobândeşte, înstrăinează, închiriază, schimbă sau constituie în garanţie bunuri
sociale, a căror valoare nu depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu
financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele;
n) să răspundă în termen acţionarilor care îşi exercită dreptul de control şi informare, în
condiţiile Legii Societăţilor Comerciale;
o) să îndeplinească orice alt act / fapt sau operaţiune necesară realizării scopului şi
obiectului de activitate, cu excepţia celor date prin lege şi actul constitutiv în competenţa
Consiliului de Supraveghere sau Adunării generale a acţionarilor.
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Orice membru al Directoratului poate solicita conducătorilor structurilor organizatorice,
informaţii cu privire la activitatea departamentelor pe care le conduc. Conducătorii structurilor
organizatorice vor informa Directoratul, în mod regulat şi cuprinzător, asupra operaţiunilor
întreprinse şi asupra celor avute în vedere.
Directoratul trebuie să furnizeze trimestrial Consiliului de Supraveghere un raport scris
privind conducerea societăţii (respectiv execuţia mandatului său), activitatea societăţii (respectiv
schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta
performanţa societăţii) şi posibila evoluţie a societăţii (respectiv perspectivele strategice ale
societăţii).
Materialele înaintate Consiliului de Supraveghere se clasifică în trei categorii şi anume:
(i) materiale ce cuprind solicitarea de aprobare a unor operaţiuni necesare realizării
obiectului de activitate. Aceste materiale sunt deja aprobate în cadrul Directoratului;
Directoratul are obligatia de a obtine aprobarea Consiliului de Supraveghere pentru:
-

Achizitia de produse, servicii si/sau lucrari, indiferent de durata, cu o valoare de peste
100.000 Euro;
Incheierea actelor juridice prin care Societatea dobândeşte, înstrăinează, închiriază,
schimbă sau constituie în garanţie bunuri sociale, a căror valoare nu depăşeşte,
individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor
imobilizate, mai puţin creanţele

(ii) materiale supuse avizării Consiliului de Supraveghere, precum:
-

Situatiile financiare ale societatii,
Strategia investitionala si planul de activitate al Societatii;

(iii) materiale informative legate de activitatea societăţii.
III. Funcţionarea Directoratului si alocarea de responsabilitati
Pentru urmarirea indeplinirii obiectivelor specifice anumitor activitati ale societatii, la
nivelul Directoratului se pot stabili alocari de responsabilitate a membrilor Directoratului in
coordonarea indeplinirii obiectivelor respectivelor activitati.
In aceasta situatie, membrul Directoratului va urmari actele indeplinite de angajatii
respectivului departament, va organiza sedinte operative periodice cu acestia si va pune la dispozitia
Directoratului rapoarte privind indeplinirea obiectivelor, cu propuneri de optimizare a derularii
activitatii. Rapoartele vor fi prezentate in sedintele Directoratului cel putin odata pe luna.
Directoratul se întruneşte la intervale regulate (de regulă săptămânal) şi ori de câte ori este
necesar,
(i) la convocarea Preşedintelui Directoratului sau
(ii) la cererea motivată a cel puţin doi dintre membrii săi, cu indicarea ordinii de zi sau
(iii) la cererea motivată a Consiliului de Supraveghere, cu indicarea ordinii de zi.
În oricare dintre situaţiile menţionate mai sus, convocarea pentru întrunirea Directoratului va
fi transmisă membrilor Directoratului, prin grija Secretariatului Directoratului intr-un termen
rezonabil inainte de data intrunirii, pe adresa de posta electronica a fiecarui membru, mentionata in
contractul de mandat. În cazurile prevăzute la punctele (ii) şi (iii) din cadrul acestui punct, şedinţa
Directoratului va avea loc în maximum şapte zile de la data la care Directoratul primeşte cererea.
Presedintele prezideaza sedintele de Directorat.
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Cel puţin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenţi pentru ca deciziile să
fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorităţii
membrilor prezenţi sau reprezentaţi la respectiva întâlnire a Directoratului.
În cazul unei egalităţi de voturi, Preşedintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al
Președintelui va avea votul decisiv.
Şedinţele Directoratului pot avea loc şi prin teleconferință sau prin alte mijloace de
comunicare, iar participarea la o astfel de şedinţă se consideră participare cu prezență fizică, în
scopul îndeplinirii cerinţelor cu privire la cvorum şi condiţii de vot.
În cazul în care natura situaţiei o cere, Directoratul poate adopta o decizie pe baza acordului
unanim al membrilor săi fără a mai fi necesară o întrunire și redactarea unui proces-verbal de
ședință. Preşedintele Directoratului va decide dacă natura situaţiei o cere. Cu toate acestea, pentru a
fi opozabila, decizia va avea forma scrisa si va fi semnata de toti membrii Directoratului.
Membrii Directoratului isi vor exercita mandatul personal, cu loialitate si in interesul
societatii. Prin exceptie, un membru al Directoratului poate reprezenta la sedintele Directoratului
numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale valabila numai pentru o anumita
sedinta a Directoratului.
Efectuarea lucrărilor de secretariat ale ședințelor Directoratului sunt în sarcina
Secretariatului Directoratului sau a persoanei desemnate în acest sens de către Preşedintele
Directoratului.
Dezbaterile aferente fiecărei şedinţe a Directoratului se consemnează într-un proces-verbal
care se păstrează prin grija Secretariatului. Procesele verbale se semnează de toţi membrii
Directoratului prezenţi la şedinţă şi de secretar şi cuprind:
(i) aspecte privind legalitatea convocării şedinţei;
(ii) participanţii la lucrările şedinţei;
(iii) ordinea de zi şi ordinea deliberărilor;
(iv) deciziile adoptate şi numărul de voturi aferente fiecărei decizii;
(v) opiniile separate cu privire la care s-a solicitat consemnarea în procesul-verbal al şedinţei
de către oricare dintre membrii Directoratului participanţi la şedinţă;
(vi) orice alte aspecte / informaţii care se consideră necesar a fi menţionate.
Şedinţele Directoratului vor fi ţinute în limba română. Sedintele pot fi inregistrate audio iar
inregistrarile sunt arhivate si pastrate prin grija Presedintelui si Secretariatului.
Pe baza procesului-verbal, dacă este cazul, Secretariatul Directoratului redactează decizia
acestuia, care se semnează de Preşedinte precum şi de către secretarul care a redactat-o.
Prin grija Secretarului Directoratului, deciziile Directoratului se transmit structurilor
organizatorice interne interesate, precum şi persoanelor care au responsabilităţi în legătură cu
realizarea măsurilor stabilite prin aceste decizii.
Modul de pregătire a materialelor ce trebuie să intre în dezbaterea Directoratului, circuitul
acestora, redactarea proceselor verbale și deciziilor, evidenţa şi urmărirea acestora vor fi aprobate
de preşedintele Directoratului, fiind în sarcina Secretarului Directoratului.
La şedinţele Directoratului poate fi convocat auditorul intern şi reprezentantul Biroului de
control intern şi/sau specialişti din diverse domenii, care iau parte la aceste şedinţe fără drept de vot.
De asemenea, pot participa ca invitaţi la şedinţa Directoratului, membrii Consiliului de
Supraveghere, fără a avea drept de vot;
Pot participa ca invitaţi, în funcţie de problematica de pe ordinea de zi, fără drept de vot:
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(i) conducătorii structurilor organizatorice ale societăţii şi/sau
(ii) specialişti tehnici, economici, financiari etc., în funcţie de aspectele supuse dezbaterii;
(iii) auditorul intern şi reprezentantul biroului de control intern;
(iv) reprezentantul salariaţilor, în cazul în care se dezbat aspecte care vizează raporturile de
muncă.
IV. Reprezentarea societăţii
In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Directoratului sau un
alt membru al Directoratului desemnat in acest sens si este angajata prin doua semnaturi. Cerinta
existentei a doua semnaturi pentru ca un act sa fie angajant pentru societate se considera indeplinita
daca printr-o decizie de delegare membrii Directoratului actionand impreuna au acordat in mod
expres unei singure persoane, ce actioneaza in mod individual, capacitatea de a reprezenta
Societatea in privinta unei anumite activitati.
Societatea este angajată prin semnătura a două persoane, astfel:
- semnătura Preşedintelui Directoratului și a unui alt membru al Directoratului, pentru actele
emise de structurile organizatorice din subordinea directă a Preşedintelui Directoratului.
- semnătura Preşedintelui Directoratului și a unui membru al Directoratului, pentru actele
emise de structurile organizatorice coordonate de către acest membru al Directoratului.
În situaţia în care Preşedintele Directoratului nu este prezent în societate sau este în
imposibilitate fizică sau juridică de a semna anumite documente care au caracter de urgenţă, acestea
vor fi semnate de catre membrul Directoratului desemnat de Presedinte.
Membrii Directoratului isi vor exercita atribuţiile de conducere a structurilor organizatorice
conform organigramei, fiecare dintre ei coordonând anumite activităţi.
Activitatea structurilor organizatorice (departamentelor Societatii) va fi guvernata de
procedura de lucru interna a fiecarui departament, procedura aprobata de catre Presedintele
Directoratului si de catre Membrul Directoratului responsabil cu coordonarea activitatii
respectivului departament.
Membrii Directoratului vor depune specimenele de semnătură la Oficiul Registrului
Comerţului.
V. Răspunderea membrilor Directoratului
Membrii Directoratului sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:
(i) realitatea vărsămintelor efectuate de acţionari;
(ii) existenţa reală a dividendelor plătite;
(iii) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
(iv) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
(v) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi Actul constitutiv le impun.
Membrii Directoratului răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate, pentru
prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale şi statutare sau pentru lipsa
de prudenţă şi diligenţă în administrarea societăţii. Totodată, în astfel de situaţii, ei pot fi revocaţi de
către Consiliul de Supraveghere.
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Membrii Directoratului sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având
cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorului intern şi auditorului
statutar.
Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la membrii
Directoratului care au făcut să se consemneze, în registrul hotărârilor Directoratului, împotrivirea
lor şi au înștiințat despre aceasta, în scris, auditorul intern şi auditorul financiar.
VI. Conflicte de interese. Obligatia de confidentialitate
Membrii Directoratului au obligaţia de a fi loiali faţă de Societate şi de a evita conflictele de
interese, definite ca fiind situaţiile în care interesele lor personale sau profesionale fac dificilă luarea
unor măsuri obiective în interesul Societății şi al acţionarilor şi îndeplinirea rolului lor de membri ai
Directoratului.
Membrii Directoratului vor raporta anual Comitetului de Audit organizat în cadrul
Consiliului de Supraveghere toate funcțiile şi activităţile profesionale, inclusiv îndatoririle în cadrul
organizațiilor non-profit, precum și orice persoane juridice relevante în cadrul cărora membrii
Directoratului înșiși sau cei pe care îi reprezintă sunt acţionari semnificativi. Comitetul de Audit se
va asigura că nu au existat conflicte de interese.
Membrii Directoratului au obligația de a declara orice conflict de interese actual sau
potențial la începerea tuturor ședințelor Directoratului și de a nu lua parte la nicio deliberare a
Directoratului cu privire la operațiunile în legătură cu care conflictul respectiv de interese există.
Dacă o tranzacţie cu privire la care un membru al Directoratului are un conflict de interese
actual sau potențial nu poate fi evitată, tranzacţia sau raportul comercial cu Societatea vor fi
abordate cu precauția corespunzătoare şi într-o manieră pe deplin transparentă.
Membrii Directoratului nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale
Societatii la care au acces. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului pentru un
termen de 3 ani. In caz de incalcare a acestei obligatii datoreaza societatii daune interese in cuantum
de 200.000 Euro in echivalent lei.
VII. Dispoziţii finale
Membrii Directoratului sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului
Regulament. În acest sens, la data acordării mandatului Directoratului sau la data numirii unui nou
membru al Directoratului (în interiorul mandatului în derulare), după caz, Consiliul va aduce la
cunoştinţa acestora, în mod corespunzător, existenţa prezentului Regulament şi obligaţia acestora de
a fi la curent cu prevederile acestuia, indicând, totodată, locul şi persoana unde şi de la care
Regulamentul poate fi studiat; această informare a Consiliului de Supraveghere va fi inserată în
procesul-verbal al şedinţei în care s-a(u) numit Directoratul sau noul/noii membri pentru perioada
de timp care a mai rămas până la finalizarea mandatului.
Dispoziţiile prezentului Regulament se completează cu prevederile actelor normative
incidente în vigoare, cu prevederile Actului constitutiv al societăţii şi hotărârile adunărilor generale
ale acţionarilor, după caz.
Orice modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Directoratului se poate
face numai cu aprobarea Consiliului.
Prezenta reglementare are caracter de uz intern, difuzarea acesteia neautorizată de către
salariaţii societăţii, membrii Directoratului sau ai Consiliului, către terţe persoane, intră sub
incidenţa angajamentului de confidenţialitate şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.
Aplicarea sancţiunilor nu înlătură răspunderea penală, civilă, materială sau contravenţională,
după caz.
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Prezentul Regulament este elaborat de către Directorat și aprobat de către Consiliul de
Supraveghere, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Supraveghere
în şedinţa din data de 30.01.2018.

Directorat,
Preşedinte Executiv/
Director General,

Consiliul de Supraveghere,
Preşedinte,
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