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Având ȋn vedere: 
 
I. îndeplinirea de către Consiliul de Supraveghere și Directorat a indicatorilor de performanţă calitativă și 
cantitativă destinaţi să recunoască performanța structurilor de conducere ȋn anul financiar 2021, indicatori 
aprobați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2021, respectiv: 

Consiliul de Supraveghere (indicatori calitativi, ȋn ponderi egale, cu pondere de 100% în gradul total de 
îndeplinire a indicatorilor de performanță) 

1. Ȋndeplinirea obiectivelor reprezentate de implementarea politicilor şi strategiilor de administrare a 
riscurilor, ȋncadrarea Societăţii ȋn limitele şi profilul de risc; 

2. Implementarea unui sistem de guvernantă corporativă eficient şi aplicarea principiilor guvernantei 
corporative, respectiv îmbunătăţirea scorului de guvernanţă stabilit independent pentru entitate de 
către ARIR; 

3. Ȋndeplinirea obiectivelor reprezentate de supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale 
în vigoare și a procedurilor interne ale societății în scopul prevenirii apariţiei situaţiilor de 
neconformitate legală şi internă. 

Directorat 
A. Indicatori cantitativi (cu o pondere de 60% în gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță) 

1. Creșterea Activului Net (creștere calculată înainte de distribuția de dividende și/sau alte forme 
de remunerare a acționarilor) cu cel puțin 6% până la finalul anului 2021, creștere calculată 
înainte de distribuția de dividende și/sau alte forme de remunerare a acționarilor, prin raportare 
la  activului net al S.I.F. Transilvania la data de 31.12.2020. 

2. Realizarea câştigului net (sumă din profitul net realizat şi câştigul net din tranzacţii reflectat în 
rezultatul reportat) stabilit prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, aprobat de către Adunarea 
Generală a Acţionarilor pentru anul financiar 2021.  

B. Indicatori calitativi (ȋn ponderi egale, cu o pondere de 40% în gradul total de îndeplinire a indicatorilor 
de performanță) 

1. Implementarea unui sistem de guvernantă corporativă eficient şi aplicarea principiilor 
guvernanței corporative; 

2. Ȋndeplinirea obiectivelor reprezentate de implementarea politicilor şi strategiilor de 
administrare a riscurilor şi ȋncadrarea ȋn limitele şi profilul de risc; 

3. Ȋndeplinirea obiectivelor reprezentate de supravegherea şi controlul respectării prevederilor 
legale în vigoare și a procedurilor interne ale societății în scopul prevenirii apariţiei situaţiilor de 
neconformitate legală şi internă. 

II.  analizând rezultate financiare ale societății și constatând încadrarea în prevederile actului constitutiv al 
societăţii conform căruia remuneraţia variabilă totală nu va depăşi 5% din profitul net realizat şi din câştigul 
net din tranzacţii reflectat în rezultatul reportat în anul 2021, 

propunem Adunării Generale a Acționarilor aprobarea remuneraţiilor variabile ale membrilor Consiliului de 
Supraveghere şi ale membrilor Directoratului pentru anul 2021 la un nivel de 31,44% din totalul cheltuielilor 
cu beneficiile personalului (stock options plan și remunerație variabilă cash) înregistrate în situațiile 
financiare aferente anului 2021. 

 


