Emitent -

TRANSGAZ

CRITERII

EVALUARE

A.
1. DATE DE CONTACT IR
Website-ul
contact, un
i

include
de e-mail.

1,00

2. PREZENTARE PENTRU INVESTITORI
Website-ul companiei include un document descriptiv de prezentare a activit
a
de ce este
a rezultatelor financiare
cheie,
. Acest document trebuie fie actualizat în ultimele
6 luni.
3.
Compania organiz
-uri pe an în
rezultatele financiare, organizate în cel mult 5 zile calendaristice
, incluzând
ziua
.
4.
ENTRU PREZENTAREA REZULTATELOR FINANCIARE
în cadrul website-ului
pe
rezultatelor financiare.
5.

1,00

0,50
0,50

UL

0,50
B.
6.

CU INVESTITORII
un
sau
investitori, organizat de companie sau

ional / local pentru

-ului companiei.
7. ÎNREGISTRARE
TRANSCRIPT
Website-ul companiei include un transcript sau o înregistrare audio (video) pentru cea mai
8.
Website-

0,00

1,00

0,50

recomandare de pre ).
C. INSTRUMENTE INTERACTIVE DE IR
9. FURNIZAREA REZULTATELOR FINANCIARE ÎNTRPROCESAT
Website-ul companiei include cele mai recente rezultate financiare în format MS Excel sau
similar.

(ARIR)
contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii
www.ir-romania.ro

-

1,00

-profit care a fost
.
1

CRITERII

EVALUARE

10. UTILIZAREA

SOCIALE SAU A ALTOR CANALE PENTRU
IR
pentru a comunica despre cele mai recente rezultate

financiare
SAU
SAU alte platforme pentru a comunica cu investitorii
SAU
investitorii & rezultate financiare.

0,50

D.
11.
Website-ul companiei include
în

G

ei Corporative,

0,50

Actul Constitutiv al companiei;
Regulamentele comitetelor consultative.
12. COMITETELE CONSULTATIVE
Websiteconsultative ale Consiliului de Administra ie sau Consiliului de Supraveghere, atât în limba
13.
Website-ul companiei
/ ai Consiliului de Supraveghere
A
;

echipa Executiv , atât în limba

0,50

0,50

ia actual ;
Consiliului.

14. POLITICA DE REMUNERARE
Website-ul companiei include un document care
membrii executivi.
componenta fix

a variabil

p

politica de remunerare pentru

a echipei executive
e pe termen lung, indicatori
membrii executivi.

ntre

0,50

E. SUSTENABILITATE
15. RAPORTARE NONCompania public anual o raportare non-financiar /ESG - de mediu, social
, disponibil ca un raport
separat sau integrat în Raportul anual ca o declara ie nefinanciar .

1,00

* Global Reporting Initiative - GRI, AccountAbility Standards, etc

9,50

TOTAL

(ARIR)
contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii
www.ir-romania.ro

-

-profit care a fost
.
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