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Consiliul Bursei de Valori Bucuresti S.A. încalcă principiile de guvernanță corporativă, deși
le promovează către emitenți.

Bursa de Valori Bucuresti S.A. (B.V.B.) a comunicat pentru Adunarea Generală a Acționarilor
săi, convocată în zilele de 24/25 aprilie 2014, o procedură de vot pe listă în vederea desemnării
candidaților acesteia pentru Consiliile de Administrație ale societăților Casa de Compensare
București S.A. și Depozitarul Central S.A., în calitatea sa de acționar majoritar la cele două
entități.
Asociația Brokerilor consideră că supunerea la vot a unei liste de candidați, în cadrul Adunării
Generale a Acționarilor principalului operator de piață, și nu a fiecărui candidat, în mod
individual, conduce la vicierea rezultatului votului. Acționarii sunt obligați fie să voteze și
candidații de pe listă pe care nu îi agrează, fie să nu voteze lista în totalitate, cu toate că aceasta
poate cuprinde și candidații pentru care și-ar exprima votul în mod favorabil.
Deși B.V.B. ar trebui să fie un exemplu de transparență și respectare a principiilor de guvernanță
corporativă, în calitatea sa de operator de piață și emitent listat, propunerea de procedură
menționată anterior contrazice în totalitate aceste principii. În plus, se deschide posibilitatea
includerii în listă a unor candidați, de către anumite grupuri de interese, altele decât acționarii
celor două societăți.
Mai mult, Consiliul Bursei propune în cadrul listei un număr de 10 candidați pentru Consiliul de
Administrație al Depozitarului Central S.A. și 7 candidați pentru cel al Casei de Compensare
București S.A., deși actele constitutive ale acestor societăți prevăd un număr de 9 și respectiv 5
administratori. În aceste condiții, dacă în cadrul Adunării Generale a Acționarilor B.V.B. va fi
votată întreaga listă propusă, procedura nu menționează nimic despre criteriile după care vor fi
excluși din listă candidații suplimentari.
Asociația Brokerilor atrage atenția că orice hotărâre privind desemnarea acestor candidați, pe care
acționariatul B.V.B. ar lua-o pe baza procedurii propuse, poate fi blocată de către acționarii
interesați, având în vedere încălcarea principiilor de transparență și guvernanță corporativă.
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