Comunicat de presă
21 septembrie 2017

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (A.P.A.P.R.) a răspuns, printr-un comunicat
de presă, îngrijorărilor Asociației Brokerilor legate de abordarea fondurilor de pensii administrate privat
față de profitabilitatea contribuțiilor la Pilonul II de pensii, având în vedere modul în care uneori acestea
participă la luarea deciziilor în cadrul companiilor la care sunt acționare.
Din păcate, afirmația pe care A.P.A.P.R. o face în comunicat, legată de confidențialitatea votului
exprimat de acționarii Bursei de Valori București (B.V.B.) și acuzația de acces privilegiat la informațiile
legate de vot, nu face decât să întărească semnele de întrebare ridicate anterior, demonstrând o
necunoaștere a prevederilor legale privitoare la votul în cadrul adunărilor generale ale societăților pe
acțiuni.
Reamintim că, în conformitate cu Art. 130 din Legea nr. 31/1990 republicată - Legea societăților,
hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, excepție de la această regulă făcând doar numirea
sau revocarea membrilor consiliului de administraţie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere,
numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari şi luarea hotărârilor referitoare la
răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control ale societăţii, pentru care
este obligatoriu votul secret. Mai mult, aceeași lege prevede la Art. 131 că, la cerere, fiecare acţionar va
fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale, deci nu se
poate pune problema accesului privilegiat al Asociției Brokerilor la aceste informații.
În același context, Asociația Brokerilor menționează că nu se află într-o situație de conflict cu B.V.B.,
așa cum se sugerează în comunicatul A.P.A.P.R. Toți membrii Asociației sunt și membri ai B.V.B., iar
buna colaborare dintre operatorul de piață și membrii săi este vitală pentru funcționarea pieței de capital.
Cu alte cuvinte, întrucât nu poate exista bursă fără brokeri și nici brokeri fără bursă, ideea de conflict
între cele două părți nu are sens.
Prin urmare, singura intenție a comunicatului de presă transmis anterior de Asociația Brokerilor a fost de
a solicita fondurilor de pensii să acorde o atenție mai mare participării la procesul de decizie în cadrul
companiilor la care sunt acționare, considerînd că este de datoria sa să facă acest lucru tocmai prin
prisma investițiilor importante pe care fondurile le dețin în piața de capital și al impactului pe care
aspectele negative în activitatea acestora ar putea să-l aibă în contextul dezbaterii actuale legate de
Pilonul II de pensii.
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