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I. INTRODUCERE
1.1. Codul de guvernare corporativă al ICS « Total Leasing & Finance»SA(în continuare „Cod”),
este elaborat în baza prevederilor Legii privind societăţile pe acţiuni, Codului de guvernare corporativă
aprobat de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Statutului ICS « Total Leasing & Finance»SA(în
continuare „Companie”), precum şi ţinând cont de prevederile documentelor Comitetului Basel şi Principiilor
OECD ale guvernării corporative.
Scopurile prezentului Cod sunt de a sistematiza cadrul de guvernare corporativă în Companie, a
asigura un grad înalt de transparenţă a conducerii Companiei şi a reconfirma ataşamentul Companiei faţă
de cele mai bune standarde de guvernare corporativă. În particular:
- Compania va fi guvernată cu responsabilitate, astfel încât să asigure maximizarea valorii afacerii
atât pentru acţionari, cât şi pentru alte părţi interesate;
- Consiliul de Directori şi Managementul executiv vor activa eficace, în interesul Companiei şi al
acţionarilor (inclusiv minoritari), şi vor crea condiţii pentru creşterea durabilă a valorii afacerii;
- se va asigura dezvăluirea adecvată a informaţiei şi transparenţa, precum şi activitatea efectivă a
sistemelor de gestiune a riscurilor şi control intern.
1.2. Compania recunoaşte, că practicile eficiente ale guvernării corporative sunt esenţiale în
realizarea şi menţinerea încrederii şi confidenţei în Companie, care sunt critice pentru funcţionarea
adecvată a Companiei, precum şi a sectorului Companiar şi a economiei în întregime. Totodată, Compania
recunoaşte că succesul ei se datorează contribuţiei tuturor părţilor interesate, inclusiv acţionarilor,
salariaţilor, creditorilor şi altor parteneri de afaceri, şi sistemul guvernării corporative al Companiei va
recunoaşte şi aprecia contribuţia părţilor interesate la succesul de lungă durată al Companiei.
1.3. Guvernarea corporativă cuprinde un set de relaţii între managementul Companiei, Consiliu,
acţionari şi alte părţi interesate. Guvernarea corporativă furnizează o structură prin care sunt stabilite
obiectivele Companiei şi sunt determinate mijloacele cu ajutorul cărora vor fi realizate obiectivele şi
monitorizate performanţele.
1.4. Din perspectiva activităţii Companiei, guvernarea corporativă implică modul în care este
condusă activitatea Companiei de către Consiliu şi managementul executiv, ce afectează modul în care
aceştia stabilesc obiectivele corporative, gestionează zilnic activitatea Companiei, onorează răspunderea
faţă de acţionari şi iau în considerare interesele altor persoane interesate, aliniază activităţile şi conduita
corporativă la aşteptările că Compania va opera într-un mod sigur şi stabil şi în conformitate cu legislaţia în
vigoare,
1.5. Guvernarea eficientă poate fi realizată atâta timp cât structura organizatorică a Companiei
include următoarele patru forme de supraveghere pentru a asigura un control adecvat: (1) supravegherea
de către Consiliul Companiei; (2) supravegherea de către angajaţii care nu sunt implicaţi în administrarea
zilnică a diferitor sfere de activitate; (3) supravegherea directă lineară a diferitor sfere de activitate; şi (4)
independenţa funcţiilor de gestiune a riscului, corespundere (compliance) şi audit. În plus, este important ca
personalul-cheie al Companiei să corespundă funcţiilor pe care le deţin.
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