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CATRE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

NOTA
privind numirea auditorului financiar care va audita situatiile financiare ale anilor 2020 si 2021, precum si
stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 2 ani

Conform prevederilor legale in vigoare, o entitate poate avea același auditor financiar nu mai mult de 5 ani
consecutivi, perioadă care poate fi prelungită o singură dată pentru o perioadă de maximum 2 ani, dacă entitatea
auditată prezintă ASF o solicitare fundamentată. Cei cinci ani sunt contabili din 2015, datorită faptului că legea a
fost emisă în 2014 (Norma 21/2014).
Societatea a solicitat Autoritatii de Supraveghere Financiare (ASF) prelungirea perioadei auditate de catre auditorul
KPMG Audit SRL, in calitate de auditor financiar ce va audita situatiile financiare ale anilor 2020 si 2021, precum si
stabilirea duratei contractului de audit financiar, respectiv la 2 ani, pregatind in acest sens si o nota de
fundamentare pentru sustinerea solicitarii de prelungirea a duratei de auditare de catre acesta.
Prin Decizia nr. 194 / 19.02.2020 ASF a aprobat prelungirea cu 2 ani, respectiv pentru anii 2020 si 2021 a perioadei
de auditare a Societatii de catre auditorul KPMG Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, sos. BucurestiPloiesti, nr. 69 – 71, parter, cam. nr. 02, nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/4439/2000, cod unic de
inregistrare 12997279.
Luand in considerare cele de mai sus, va inaintam spre aprobare nota privind numirea auditorului financiar al
Societatii si fixarea duratei contractului de audit financiar si solicitam adoptarea unei hotarari prin care Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor sa stabileasca auditorul financiar al Societatii si sa fixeze durata contractului de
audit financiar, respectiv la 2 ani.
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