
































































































































 
   

 

Anexa 1 Nota referitoare la guvernanta corporativa pentru 2020  

 

In decursul anului 2020, cadrul intern de reglementare a guvernantei corporative a fost revizuit si 

actualizat de catre conducerea SAI Atlas AM in vederea respectarii si implementarii tuturor principiilor 

de guvernanta corporativa mentionate in Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, cu modificarile si 

actualizarile ulterioare. In acest sens, Consiliul de Adminstratie s-a intrunit semestrial in vederea 

monitorizarii activitatii SAI Atlas AM, a analizat eficienta sistemului de conformitate din cadrul SAI 

Atlas AM si a modului de actualizare a managementului riscului pentru a asigura o gestionare riguroasa 

a riscurilor la care este expusa SAI Atlas AM.   

Avand in vedere situatia creata de raspandirea virusului Covid-19 si impactul sau social si economic in 

Romania si la nivel global, in anul 2020 a fost actualizat planul de continuitate al afacerii prin 

introducerea serverului privat virtual in datacenter folosind o conexiune securizata VPN intre sediul 

central si datacenter, actualizarea datelor de contact ale persoanelor implicate in planul de 

continuitate, activarea conexiunilor VPN din cadrul Societatii, utilizarea serviciului Fax2email. 

In ceea ce priveste remunerarea, Consiliul de Adminstratie a analizat si s-a asigurat ca politicile de 
remunerare sunt consistente si au un management al riscurilor eficient. Politica de remunerare este 
prevazuta in reglementarile interne care vizeaza implementarea si respectarea principiilor 
guvernantei corporative.  
 
Consiliul de Adminstratie a examinat in mod regulat politicile privind raportarea financiara, 
conformitatea si sistemul de administrare/management a/al riscurilor adoptat de SAI Atlas AM. S -a 
constatat ca sistemul de identificare, evaluare, monitorizare, control si raportare a riscurilor a fost 
dezvoltat si implementat de Societate. Totodata, sistemul de control intern este eficient si asigura 
desfasurarea activitatii intr-un cadrul legal, inclusiv cel de raportare financiara. 
 
In procedurile/politicile interne sunt prevederi privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din 
conducerea executiva/conducerea superioara, numirea persoanelor noi sau reinnoirea mandatului 
celor existente. In acest sens, SAI Atlas AM s-a asigurat ca membrii conducerii superioare au beneficiat 
de pregatire profesionala pentru ca acestia sa isi indeplineasca atributiile eficient. De asemenea, in 
decursul anului 2020, functiile - cheie din cadrul SAI Atlas AM au fost stabilite astfel incat sa fie 
adecvate structurii organizatorice si in conformitate cu reglementarile aplicabile acesteia. 
 

In vederea respectarii cerintelor de transparenta si informare, SAI Atlas AM  a actualizat pe situl sau, 

intr-un loc accesibil, informatii relevante conform prevederilor regulamentului ASF 2/2016 

actualizat. 

 

 

 

 


