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Politica de implicare și principiile privind exercitarea 

drepturilor în companiile din portofoliul EVERGENT 

Investments 
 
 

 

1. Cadrul general  

Prezenta politică a fost elaborată în conformitate cu prevederile art. 101 din Legea nr. 
24/2017 Republicata privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, in 
concordanta cu Actul constitutiv, Codul de guvernanta corporativa si reglementările interne 
ale EVERGENT Investments. 

Domeniul de aplicare al Politicii de implicare vizează emitenții, adică entitățile juridice de 
drept public sau privat care au sediul social în Uniunea Europeană și ale căror acțiuni sunt 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată din Uniunea Europeană. 

Prin implicarea EVERGENT Investments se înțelege: 

a) Monitorizarea aspectelor relevante legate de emitenți, inclusiv strategia, 
performanțele și riscurile financiare și nefinanciare, structura capitalului, impactul 
social inclusiv asupra mediului și guvernanța corporativă;  

b) Dialogul cu emitenții;  

c) Exercitarea drepturilor de vot și a altor drepturi aferente acțiunilor, in scopul 

valorificării drepturilor ce rezultă din investiția in emitenții din portofoliu;  

d) Cooperarea cu alți acționari, comunicarea cu părțile interesate relevante din cadrul 
emitenților;  

e) Gestionarea conflictelor de interese reale și potențiale legate de implicarea 
EVERGENT Investments.  

EVERGENT Investments va acționa in cel mai bun interes al investitorilor săi si va urmări o 
strategie de implicare activa in raport cu companiile in care investește, in scopul 
îmbunătățirii potențialului acestora de a crea valoare pe termen mediu si lung si implicit a 
performantei ajustate la risc pentru investitorii săi. Prin implicare se înțelege monitorizarea, 
dialogul cu reprezentanții companiei si exercitarea drepturilor de vot in scopul valorificării 
oportunităților si drepturilor ce rezultă din investiția in aceste companii. 

EVERGENT Investments pune la dispoziția acționarilor informații privind politica de 
implicare si principiile privind exercitarea drepturilor de vot aferente instrumentelor 
deținute in portofoliile administrate, precum si modificările importante ale acesteia. 
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2. Monitorizarea companiilor 

EVERGENT Investments monitorizează în mod diligent și constant aspectele relevante legate 
de emitenții în care investește, incluzând strategia, performanțele, riscurile financiare și 
nefinanciare, structura capitalului, impactul social, asupra mediului și guvernanța 
corporativă, în conformitate cu prevederile legale și cele ale procedurilor interne incidente. 

Aspectele relevante sunt acele aspecte susceptibile să influențeze în mod semnificativ 
capacitatea companiei de a crea valoare pe termen lung și includ, atât aspecte de ordin 
financiar, cât și de sustenabilitate. 

Analiza financiară poate avea în vedere aspecte și  criterii cantitative si/sau calitative, dar fără 
a se limita la acestea, precum:  

• În categoria criteriilor cantitative se regăsesc indicatori precum: “price to earnings ratio”, 
“price to book ratio”, “Enterprise value/Earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortization”, randamentul capitalului, randamentul și sustenabilitatea 
dividendelor, gradul de îndatorare, costul capitalului și al datoriei, marjele de operare, de 
profitabilitate etc. 

• În categoria criteriilor calitative se regăsesc informații precum: structura acționariatului, 
calitatea managementului, codul de guvernanță corporativă, strategia și perspectivele 
companiei, transparența, domeniul de activitate, piața relevantă, concurență etc. 

În cadrul componentei de sustenabilitate, analiza poate avea în vedere modalitatea în care 
emitenții procedează la identificarea riscurilor potențiale, în special în ceea ce privește 
factorii de mediu, sociali, precum și cei privind guvernanța corporativă și care ar putea avea 
un impact semnificativ asupra performanței companiilor pe termen mediu și lung. Totodată, 
analiza poate viza și modalitatea în care respectivii emitenți asigură transparența în privința 
acestei componente, cât și măsura în care aceștia gestionează impactul acestor factori asupra 
activității companiei. 

 

3. Dialogul cu emitenții 

Pe lângă informațiile obținute prin analiza și cercetare directă, EVERGENT Investments 

intra în dialog cu reprezentanții companiilor în scopul obținerii unei imagini cât mai clare 

asupra poziției financiare a companiei și a principalelor aspecte  legate de activitatea acesteia, 

incluzând, după caz, si componenta de sustenabilitate.  

Dialogul permanent va ajuta totodată la creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

practicile de afaceri durabile, interacțiunea cu reprezentantii emitenților având loc atât pe 

parcursul procesului inițial de due diligence, dar și ca parte a procesului de monitorizare a 

portofoliului. 

Dialogurile cu reprezentanții companiilor pot avea loc prin contact direct, prin vizite la sediul 

companiilor, conferințe și teleconferințe. 

 

 

 



 

Politica de implicare - august 2022 ( revizia 1)  

 

Page 6 of 14 
 

4. Exercitarea drepturilor de vot 

În calitatea sa de Fond de investiții alternative de tipul societăților de investiții - F.I.A.S., 
categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail - F.I.A.I.R, cu o politică 
de investiții diversificată, închis, autoadministrat, EVERGENT Investments exercită 
drepturile de vot aferente deținerilor in companiile administrate, în conformitate cu 
obiectivele și strategia de investiții a fiecărui portofoliu în parte.  

Exercitarea drepturilor de vot și evaluarea codului de guvernanță corporativă adoptat de 
emitenții în care EVERGENT Investments investește reprezintă elemente importante ale 
procesului investițional. 

4.1 Principii generale 

EVERGENT Investments  acționează onest, corect, profesional si diligent, în concordanță cu 
cel mai bun interes al acționarilor săi și cu respectarea principiilor de etică profesională 
stabilite prin reglementările legale în vigoare, propriul Cod de guvernanta corporativa și  
practicile consacrate în domeniu. 

EVERGENT Investments încurajează companiile in care este actionar semnificativ să includă 

durabilitatea în strategia lor de afaceri, să integreze riscurile legate de durabilitate, să ia în 

considerare efectele negative asupra durabilității și a obiectivelor de investiții durabile sau 

asupra promovării caracteristicilor de mediu sau sociale în procesul de luare a deciziilor de 

business.  

EVERGENT Investments încurajează companiile să respecte practici de bună guvernanță și 

să garanteze principiul precauției, de „a nu provoca prejudicii semnificative”, astfel încât nici 

obiectivele de mediu,  sociale si de guvernanta să nu fie prejudiciate în mod semnificativ.  

 
Analiza interna pentru fundamentarea votului este realizată în baza unei proceduri intitulată 
„Exercitarea atribuțiilor EVERGENT Investments de acționar in societățile din portofoliu”, 
procedura care reglementează modul de obținere si analiza a materialelor si informațiilor 
puse la dispoziția acționarilor, in vederea identificării celei mai bune soluții de reprezentare 
in scopul protejării intereselor Societății. Propunerile se transpun in mandate de 
reprezentare, procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta aprobate de Directorul 
general adjunct sau Directorul general. 

Astfel, în conformitate cu cele mai bune practici și prevederile din Codul de guvernanță 
corporativă, EVERGENT Investments susține, în principiu, propunerile administratorilor 
companiilor din portofoliu care se refera la: schimbarea denumirii; schimbarea sediului pe 
teritoriul național; listarea la bursa; stabilirea locului si a datei pentru adunarea generala 
anuala; discutarea situațiilor financiare; stabilirea dividendului si a datei plății acestora; 
aprobarea adecvării metodelor de tinere a evidentei contabile; numirea auditorilor interni 
si/sau externi. 

De asemenea,  cu ocazia fundamentării și exercitării dreptului de vot sunt luate în considerare 
informațiile comunicate de societate pe website-ul propriu sau al pieței reglementate pe care 
aceasta este listată, analizele efectuate în cadrul portofoliului, evaluările realizate de alți 
analiști din piață care urmăresc societatea respectivă, precum și studii academice în 
domeniu. 
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EVERGENT Investments are stabilite si aplica politici și proceduri privind momentul și 
modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor deținute în portofoliile 
administrate.  

Strategiile prevăd măsuri și proceduri pentru:  

a) monitorizarea acțiunilor relevante de la nivelul societăților;  

b) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele și cu politica 
de investiții a EVERGENT Investments;  

c) prevenirea sau gestionarea oricăror conflicte de interese care decurg din exercitarea 
drepturilor de vot.  

Exercitarea atribuțiilor de acționar, conferite de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață si a Reglementarilor ASF, se realizează direct 
sau prin intermediul reprezentanților in Adunările generale ale acționarilor. 

 EVERGENT Investments a procedurat activitatea privind exercitarea atribuțiilor 
EVERGENT Investments de acționar in societățile din portofoliu, procedura care cuprinde 
cadrul general al operațiunilor privind:  

1) Elaborarea împuternicirilor speciale de reprezentare încheiate intre EVERGENT 
Investments in calitate de Reprezentat si Reprezentantul sau in Adunarea generala a 
acționarilor. In situația excepțională in care reprezentarea se face de către colaboratori 
externi, pe baza unei  împuterniciri generale, acordarea acesteia de către EVERGENT 
Investments se realizează cu respectarea prevederilor legale incidente; 

2) Principalele elemente de analiza a convocatorului Adunării generale și a tuturor 
materialelor aferente ordinii de zi – aspecte de forma privind legalitatea si 
conformitatea cu actul constitutiv precum si hotărârilor anterioare ale adunării 
generale a acționarilor, precum si aspecte de fond privind problematica inclusa în 
convocator din punct de vedere al interesului pentru societate si pentru acționari;  

3) Pregătirea participării la AGA: analiza documentației si a informațiilor puse la 
dispoziția acționarilor si fundamentarea opțiunii de vot;  

4) Emiterea după caz, a împuternicirii sau a formularului de vot prin corespondenta, 
cu respectarea cerințelor legale;  

5) Participarea la AGA - se face utilizând oricare din formele de participare si 
reprezentare in vederea exercitării votului prevăzută de legislația in vigoare si in 
conformitate cu prevederile actului constitutiv al emitenților.  

EVERGENT Investments își evaluează dreptul sau de vot numai ca urmare a unei decizii in 
cunoștința de cauza, fundamentata pe documentele si informațiile obținute.  

Poziția implicita este de a vota ”pentru” la propunerile consiliului de administrație ale 
societăților din portofoliu, daca acestea sunt justificate, respecta interesul social manifestat 
in obiectul de activitate al societății, iar beneficiul social este fundamentat de conducerea 
societății. In funcție de problematica pusa in discuție si condițiile reale de informare si 
oportunitate, pentru care se solicita votul acționarilor, in urma analizelor compartimentelor 
specializate votul nostru poate fi ”abținere”, ”împotriva” ori neparticipare, daca adoptarea 
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acestor poziții sunt necesare in raport cu politica generala si interesul EVERGENT 
Investments ori sunt generate de lipsa unor informații corecte, complete si pertinente. 

 In cazul in care se apreciază, pe baza raționamentului profesional si ținând cont de situația 
concreta privitoare la societatea respectiva, ca nu este necesara implicarea acționarului 
EVERGENT Investments la AGA datorita unor situații conjuncturale sau al intereselor 
generale de politica a EVERGENT Investments, se propune neparticiparea acționarului 
EVERGENT Investments la AGA, urmând ca informațiile referitoare la hotărârile adoptate si 
desfășurarea ședinței AGA sa fie obținute ulterior.  

Exemple (nelimitative) de situații care pot justifica propunerea de neparticipare:  

• lipsa unor informații relevante care sa permită adoptarea unei decizii cu privire la 
operațiunea supusa aprobării;  

• informații contradictorii si neclarificate, care pot manipula voința acționarilor;  

• decizii strategice, inclusiv strategii judiciare pentru protejarea intereselor EVERGENT 
Investments.  

În exercitarea drepturilor de vot, EVERGENT Investments are în vedere principiile enunțate 
în cadrul prezentei politici care, în viziunea sa, au scopul de a favoriza deciziile ce contribuie 
la maximizarea valorii societății emitente și contribuie la evitarea conflictelor de interese. 

 

Aceste principii reflectă convingerea EVERGENT Investments conform căreia, o Politica de 
implicare solida asigura cadrul adecvat pentru administrarea societății emitente în interesul 
acționarilor săi. 

4.2 Principalele rezoluții supuse votului 

Principiile enunțate mai jos vizează cele mai importante rezoluții supuse votului în cadrul 

Adunărilor generale ale acționarilor, cum ar fi: 

✓ Drepturile acționarilor; 

✓ Raportul anual și situațiile financiare; 

✓ Numirea auditorului financiar; 

✓ Alegerea membrilor Consiliului de administrație sau Consiliului de supraveghere; 

✓ Politica de remunerare; 

✓ Măsuri privind structura capitalului societății; 

✓ Fuziuni și achiziții; 

✓ Propuneri cu impact social și asupra mediului. 

Având în vedere faptul că guvernanța corporativă este un domeniu complex și în continuă 
evoluție, principiile enunțate în cadrul prezentei politici reprezintă linii directoare generale 
și nu își propun o abordare atotcuprinzătoare a tuturor aspectelor care pot interveni în 
guvernanță unei companii. 
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EVERGENT Investments va analiza de la caz la caz fiecare rezoluție supusă votului, urmărind 
ca în baza informațiilor disponibile să ia decizia care considera ca servește cel mai bine 
interesele acționarilor săi. 

4.2.1 Drepturile acționarilor 

EVERGENT Investments susține tratamentul egal al tuturor acționarilor, conform 
principiului „o acțiune, un vot”. 

EVERGENT Investments se va opune oricărei măsuri având drept scop limitarea drepturilor 
acționarilor. În acest sens, EVERGENT Investments se va opune oricăror măsuri având drept 
scop: 

✓ Eliminarea sau restricționarea drepturilor acționarilor să solicite convocarea unor 
adunări extraordinare ale acționarilor; 

✓ Limitarea drepturilor de vot ale acționarilor; 

✓ Emiterea de acțiuni preferențiale cu drept de vot superior; 

✓ Limitarea drepturilor acționarilor de a revoca conducerea societății în cazul abaterilor 
de la prevederile legii sau în situația în care aceștia acționează împotriva intereselor 
acționarilor. 

Totodată, EVERGENT Investments va susține: 

✓ Confidențialitatea votului și constituirea unor comisii independente pentru 
numărarea voturilor; 

✓ Facilitarea exprimării votului de către acționari, inclusiv prin mijloace electronice. 

4.2.2 Raportul anual și situațiile financiare 

Situațiile financiare trebuie să reflecte cu maximă transparență poziția financiară a 
companiilor. În cazul în care există o opinie cu rezerve din partea auditorului ori situațiile 
financiare nu prezintă în detaliu poziția financiară a companiei, EVERGENT Investments se 
va abține de la vot sau va vota împotriva aprobării situațiilor financiare ale societății. 

4.2.3 Numirea auditorului financiar 

Auditorul are datoria de a supune raportările financiare anuale unei verificări obiective și ca 
atare trebuie să fie o entitate independenta de societatea auditată. 

În cazul în care societatea de audit furnizează și alte servicii companiei, în afară de cele de 
audit, situația trebuie adusă la cunoștință acționarilor și justificată. 

În situația în care EVERGENT Investments are rezerve în privința independenței auditorului, 
va vota împotriva numirii acestuia. 

4.2.4 Alegerea membrilor în Consiliul de administrație sau Consiliul de 
supraveghere 

EVERGENT Investments va susține numirea unor administratori ce se remarcă prin calități 
profesionale și imparțialitate. În acest sens, în evaluarea candidaturilor pentru poziția de 
membru în Consiliul de administrație sau Consiliul de supraveghere, EVERGENT 
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Investments va analiza CV-ul detaliat al acestora, experiența, buna reputație, legătura cu 
societatea și domeniul de activitate, respectiv obiectivele pe care și le propun. 

EVERGENT Investments va susține: 

• un Consiliu de administrație care să conțină un număr suficient de membri 
independenți, care să garanteze protecția intereselor acționarilor; 

• o politica de remunerare a administratorilor care să fie direct legată de performanța 
pe termen lung a companiei și care să fie în concordanță cu responsabilitățile 
administratorilor și situația financiară a companiei; 

• constituirea unor comitete independente de audit, remunerare și nominalizare; 

• componenta organelor societare sa reflecte structura acționariatului companiei. 

EVERGENT Investments va vota împotriva descărcării din gestiune a administratorilor în 
situația în care există rezerve în privința performanței acestora sau în cazul în care există 
dovezi privind abateri de la prevederile legale. 

EVERGENT Investments va lua in considerare votul „pentru” in ceea ce privește votul 
cumulativ – pentru protecția acționarilor minoritari – ori de cate ori acesta este posibil. 

4.2.5 Politica de remunerare 

EVERGENT Investments susține o politica de remunerare care să recompenseze și să 
motiveze în mod corespunzător conducerile companiilor și care să fie aliniată cu interesele 
acționarilor concomitent cu o gestionare prudenta a riscurilor. 

Politica de remunerare promovată de Comitetul de remunerare (sau altă structura similară) 
trebuie să țină cont de situația specifică companiei, de referințele din industrie, precum și de 
calitățile directorilor pe care conducerea încearcă să-i motiveze. Plățile variabile trebuie să 
fie strâns legate de performanța generala a companiei.  

EVERGENT Investments nu va susține bonusurile care nu sunt corelate cu performanța 
societății sau a conducerii pe criterii calitative si/sau cantitative, după caz.  

De asemenea, Comitetul de remunerare ar trebui să prevină înțelegerile contractuale care 
dau dreptul administratorilor sau directorilor la recompense semnificative în cazul încetării 
anticipate a contractului de administrare sau management. 

Recompensarea membrilor Consiliului de administrație ori ai celor dinConsiliul de 
supraveghere ar trebui făcută de o manieră care să nu le afecteze independența sau să nu le 
alinieze prea strâns interesele de cele ale conducerii, pe care trebuie să o supravegheze, 
potrivit dispozițiilor legale incidente. 

4.2.6 Măsuri privind structura capitalului societății 

EVERGENT Investments va vota în favoarea majorărilor de capital social doar în măsura în 
care acestea servesc dezvoltării pe termen lung a societății. 

EVERGENT Investments va lua in considerare votul „împotrivă” fata de majorarea 
capitalului social cu aport in natura si majorări de capital social fără acordarea dreptului de 



 

 

 

 

Politica de implicare - august 2022 ( revizia 1) 
 
 
 
 

preferința acționarilor si fără o evaluare independenta a aporturilor – altele decât cele in 
numerar. 

EVERGENT Investments va vota în favoarea programelor de răscumpărare a acțiunilor 
proprii de către societăți, doar în măsura în care acestea corespund celui mai bun interes al 
acționarilor. 

În cazul în care răscumpărările de acțiuni servesc drept măsuri defensive sau au drept scop 
întărirea poziției conducerii societății, EVERGENT Investments va vota împotriva unor astfel 
de măsuri. 

4.2.7 Fuziuni și achiziții 

EVERGENT Investments va evalua în mod individual beneficiile unor astfel de tranzacții si 
va vota în favoarea fuziunilor și achizițiilor cu condiția ca: 

• Prețul tranzacției să reflecte corect valoarea companiei; 

• Tranzacția propusă sa contribuie la creșterea valorii pentru acționari; 

• Este disponibilă o strategie pe termen lung, care să probeze beneficiile fuziunii sau 
achiziției; 

• În situația în care tranzacția implică companii afiliate, consiliul de administrație să 
poată demonstra că această nu afectează interesul acționarilor. 

 
 

Totodată, EVERGENT Investments va vota „împotriva” la orice propuneri care au drept scop 
întărirea poziției conducerii societății in defavoarea acționarilor. 

4.2.8 Instrumente cu venit fix 

Decizia de vot în cazul instrumentelor cu venit fix va fi efectuată în urmă evaluării 
particularităților rezoluției supuse votului și va urmări cel mai bun interes al acționarilor și 
investitorilor. 

Totodată, EVERGENT Investments va urmări ca prospectele de emisiune ale obligațiunilor 
să prevadă măsuri care să contribuie la protejarea drepturilor investitorilor. 

4.2.9 Propuneri cu impact al factorilor ESG 

EVERGENT Investments consideră că factorii de mediu, sociali si de guvernanta ar putea 
avea un impact semnificativ asupra performanței companiilor pe termen lung. 

În acest sens, EVERGENT Investments analizează propunerile si materialele informative 
puse la dispoziție de către emitenți urmărind măsura in care echipa de management 
gestionează impactul acestor factori asupra activității companiei, inclusiv printr-un grad 
ridicat de transparență în acest domeniu (de exemplu, prin publicarea unor rapoarte de 
sustenabilitate, a unor politici privind investițiile durabile). 

Aspectele legate de factorii de mediu, de guvernanta și sociali prezentate acționarilor de către 
emitenți si supuse votului acționarilor pot face obiectul unor analize generale daca sunt 
prezentate de către emitent ca având un impact semnificativ asupra sa, luându-se în 
considerare informațiile furnizate de societate. 
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EVERGENT Investments, de principiu va vota în favoarea propunerilor vizând factori de 
mediu, de guvernanta și sociali ce promovează o activitatea corporativă responsabilă și care 
îmbunătățesc valoarea companiei pe termen lung in interesul acționarilor. Aceasta decizie 
este condiționata de modul de prezentare si fundamentare a acestor decizii si de existenta 
unui beneficiu real si cuantificabil pentru societate. 

Totodată, EVERGENT Investments, de principiu va vota în favoarea propunerilor care 
solicită companiilor să raporteze asupra politicilor, inițiativelor și mecanismelor sale de 
supraveghere vizând factorii de mediu, de guvernanta și sociali. 

4.3 Exercitarea votului 

În general, EVERGENT Investments exercită drepturile de vot în mod direct, fie prin 
reprezentare în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, fie utilizând votul electronic sau 
prin corespondență, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  

În anumite situații, exercitarea dreptului de vot poate implica dificultăți logistice care să 
afecteze abilitatea EVERGENT Investments de a exercita votul, precum: cerința de a exercita 
votul în persoană sau diverse solicitări care fac dificilă exprimarea votului prin 
corespondență. În aceste situații EVERGENT Investments va evalua beneficiile exercitării 
votului în raport cu costurile asociate. 

EVERGENT Investments va păstra o evidență a modului de exercitare a drepturilor de vot in 
cadrul emitenților, pentru o perioada de 1o ani. 

 

5. Cooperarea cu alți acționari 

EVERGENT Investments nu exclude colaborarea punctuala cu alți acționari din cadrul 
emitenților in care a efectuat plasamente pentru a promova o mai bună guvernanță 
corporativă, un management al riscurilor mai eficient, standarde de transparența și 
performanta îmbunătățite. 

EVERGENT Investments va decide abordarea care servește cel mai bine interesul 
investitorilor, cu respectarea dispozițiilor legale, a procedurilor si a celorlalte reglementari 
interne.  

Spre exemplu, EVERGENT Investments poate coopera cu alți acționari, atunci când 
deținerea într-un emitent este sub procentul de 5% necesar adăugării de puncte pe ordinea 
de zi sau convocării Adunării generale. 

Cooperarea punctuala cu alți acționari nu presupune in mod automat ca aceasta cooperare 
se permanentizează si/sau poate genera o acțiune concertata.  

De asemenea, EVERGENT Investments realizează permanent propria analiza in ceea ce 
privește votul ce urmează sa-l exprime si acesta reprezintă propria decizie adoptata in 
interesul propriilor acționari. Posibila similitudine a votului exprimat de către EVERGENT 
Investments in cadrul emitenților nu reprezintă o aliniere  la votul exprimat de alti acționari 
ai respectivului emitent. 

De asemenea, reproducerea comportamentului si/sau votului de catre alți acționari din 
cadrul emitentului, nu presupune o coordonare a EVERGENT Investments cu respectivii 
acționari. 
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6. Comunicarea cu reprezentanții emitenților  

În conformitate cu punctul 3 al prezentei Politici, EVERGENT Investments poate intra în 
dialog cu reprezentanții companiilor în care s-a investit în scopul obținerii unei imagini cât 
mai clare asupra poziției financiare a companiei și a activității acesteia, fără a ignora totodată 
aspectele legate de sustenabilitate. 

EVERGENT Investments va decide abordarea care servește cel mai bine interesului 
acționarilor, fără a încalcă nicio lege sau reglementare internă. Dialogurile cu reprezentanții 
companiilor pot avea loc prin contact direct sau indirect, vizite la sediul companiilor, 
conferințe și teleconferințe, corespondenta, materiale informative sau promoționale. 

Solicitarea de date si informații in cadrul operațiunilor de comunicare cu reprezentanții 
emitenților se limitează la datele si informațiile publice, EVERGENT Investments fiind 
îndreptățita sa considere ca, pentru toate aceste informații, emitentul a asigurat informarea 
tuturor acționarilor in mod egal si nediscriminatoriu. Ca urmare, nu se poate presupune ca 
EVERGENT Investments si-a asumat in mod implicit obligația de a asigura confidențialitatea 
acestor informații. 

 

7. Conflicte de interese 

Toate deciziile privind implicarea și exercitarea drepturilor de vot de către EVERGENT 
Investments in cadrul emitenților in care a efectuat investiții, vor avea în vedere cel mai bun 
interes al acționarilor EVERGENT Investments. 

În situația apariției unor posibile conflicte de interese în exercitarea drepturilor de vot de 
către EVERGENT Investments in cadrul Adunărilor generale de la emitenții din portofoliu, 
ne vom asigura că interesele acționarilor proprii vor fi protejate. Vor fi avute în vedere 
normele privind conflictele de interese prevăzute în reglementările legale și procedurile 
interne ale EVERGENT Investments.  

La nivelul EVERGENT Investments, în calitate de emitent și A.F.I.A. autorizat, sunt definite 
Politici și proceduri privind prevenirea conflictului de interese, în acord cu reglementările 
legale aplicabile. Prin instrumente și mecanisme specifice, se urmărește identificarea pro-
activă a posibilelor situații cu risc semnificativ de prejudiciere a acționarilor EVERGENT 
Investments, în vederea adoptării celor mai bune măsuri preventive. 

Politica privind prevenirea conflictului de interese poate fi accesată pe website-ul 
EVERGENT Investments, respectiv www.evergent.ro la secțiunea Guvernanța corporativa. 

 

8. Actualizarea politicii de implicare 

Ori de câte ori EVERGENT Investments va considera necesar și oportun, prezenta Politică va 
face obiectul unor revizuiri al căror rezultat va fi comunicat acționarilor, conform 
reglementărilor legale în vigoare. Politica va fi revizuita ori de cate ori apare o modificare 

semnificativă, în conformitate cu cel mai bun interes al acționarilor, asigurându-se 
permanent publicarea variantei actualizate pe web-site-ul societății. 

 

http://www.evergent.ro/
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9. Disponibilitatea politicii 

Politica de implicare și principiile privind exercitarea drepturilor în cadrul companiilor poate 
fi accesată pe website-ul EVERGENT Investments, respectiv www.evergent.ro la secțiunea 
Guvernanța corporativa. 

Prezenta Politica se completează cu prevederile cuprinse in Codul de Guvernanta Corporativa 
al EVERGENT Investments S.A.. 

 

 

Claudiu Doroș 

Președinte Director general 

 

 

Michaela Pușcaș 

Manager conformitate 

http://www.evergent.ro/

