Nota explicativa in conformitate cu cerintele art. 49 al. 2 ale Regulamentului ASF 2/2016 privind evenimentele
relevante in legatura cu aplicarea principiilor guvernantei corporative
Anul 2017

Nota explicativa in conformitate cu cerintele art. 49 al. 2 ale Regulamentului ASF 2/2016, are ca obiectiv prezentarea
evenimentelor relevante din cursul anului 2017 in legatura cu aplicarea principiilor guvernantei corporative in
Groupama Asigurari S.A. (denumita in continuare “Societatea”).
Structura in care sunt grupate evenimentele prezentate este urmatoarea:


Consiliul de Administratie;



Conducerea executiva si alte persoane care detin functii – cheie;



Conflictele de interese si gestionarea acestora;



Managementul riscurilor si functia de management al riscurilor.

Nota explicativa insoteste Raportul privind Solvabilitatea si Situatia Financiara (SFCR) si a fost aprobata impreuna cu
acesta de catre Consiliul de Administratie al Groupama Asigurari S.A. in data de 04.05.2018.
Nota explicativa prezinta evenimentele relevante in legatura cu aplicarea principiilor de guvernanta corporativa,
dupa cum urmeaza:

1.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

1.1. Componenta si responsabilitatile consiliului, inclusiv delegarea de responsabilitati
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la data de 29 Decembrie 2016 a aprobat modificarea si
completarea Actului constitutiv al Groupama Asigurari S.A., conform Art. 8 din Regulamentul A.S.F. Nr. 2 / 2016,
respectiv a fost introdus Art. 14.6. care reglementeaza responsabilitatile de baza ale acestuia cu privire la aplicarea
prinipiilor guvernantei corporative. In anul 2017, Consiliul de Administratie si-a desfasurat activitatea in conformitate
cu aceste prevederi, care s-au adaugat responsabilitatilor existente, asa cum sunt stabilite de lege si de Actul
Constitutiv al societatii.
In tot cuprinsul anului 2017, componenta Consiliului de Administratie a fost neschimbata, acesta fiind compus din
Dominique Jean Marie Uzel – Presedinte al Consiliului de Administratie, Charles Marie Philippe de Tinguy de la
Girouliere, Pierre – Hubert Marie Olivier Perromat, Michel Bruno Lungart si Didier Antoine Laluet. Aceasta
componenta a asigurat respectarea principiului echilibrului, astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane
sa nu influenteze procesul decizional.
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1.2. Politici aprobate de Consiliul de Administratie
Politicile aplicabile la nivelul Groupama Asigurari S.A. sunt revizuite cel putin anual, inclusiv actualizate in functie de
modificarile semnificative survenite in sistemul de guvernanta al Societatii.
Prin Politicile aprobate, Consiliul de Administratie se asigura inclusiv de respectarea principiilor guvernantei
corporative, in special a responsabilitatilor enumerate in Regulamentul A.S.F. Nr. 2 / 2016 privind aplicarea
principiilor de guvernanta corporativa de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de
Autoritatea de Supraveghere Financiara, si / sau in alte acte normative aplicabile, dupa caz.
Groupama Asigurari isi desfasoara activitatea in conformitate cu politicile definite la nivel de Grup, adaptate
legislatiei care guverneaza piata de asigurari. Politicile stabilesc structurile de guvernanta corporativa si
competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie, conducerii executive si operationale si a functiilor
cheie.
In anul 2017, a fost demarat procesul de revizuire a politicilor aplicabile la nivelul Groupama Asigurari S.A.,
principalele modificari fiind efectuate in vederea asigurarii:
-

conformitatii cu evolutiile legislative,

-

alinierii la politicile Grupului din care face parte societatea,

-

actualizarii structurilor responsabile si a responsabilitatilor in acord cu modificarile semnificative ale
structurii organizationale,

-

definirii unui cadru corelat si eficient de aplicare a principiilor guvernantei corporative.

Politicile revizuite au fost supuse aprobarii Consiliului de Administratie in acord cu responsabilitatile acestuia si
pentru a examina in mod regulat cadrul general privind raportarea financiara, controlul intern si sistemul de
administrare/management a/al riscurilor adoptat de societate.
Politicile revizuite in anul 2017 au fost urmatoarele:
- Politica de audit
- Politica privind managementul riscurilor
- Politica de control intern
- Politica de raportare
- Politica de publicare
- Politica de gestiune a activelor si pasivelor si a riscurilor investitionale
- Politica privind managementul capitalului
- Politica de subscriere si constituire rezerve
- Politica de reasigurare
- Politica privind managementul riscurilor operationale
- Politica privind calitatea datelor
- Politica privind ORSA
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- Politica privind externalizarea
- Politica privind continuitatea activitatii.
Tinand cont de dimensiunea si complexitatea activitatii, procesul de revizuire este in desfasurare pentru alte politici
ale societatii in vederea alinierii la proiectele legislative in curs de transpunere in anul 2018.

1.3. Comitete decizionale si consultative
Coordonarea si monitorizarea aplicarii strategiei de afaceri se realizeaza prin comitete specifice, comitetele care au
raportat periodic Consiliului de Administratie fiind urmatoarele:
Conducerea executiva / superioara, cu suportul Comitetului Executiv infiintat la nivelul Societatii, a asigurat
managementul executiv strategic, precum si monitorizarea rezultatelor activitatii societatii, in acord cu criteriile
relevante de monitorizare stabilite de Consiliul de Administratie. Conducerea executiva / superioara si Comitetul
Executiv au raportat, cel putin trimestrial, conducerii administrative gradul de indeplinire a obiectivelor stabilite in
cadrul planului de afaceri aprobat, furnizand informatii cantitative si calitative in timp util.
Comitetul de Audit s-a reunit in 2017 de 6 ori, analizand si informand Consiliul de Administratie cu privire la:
- Raportul anual de activitate al Comitetului de audit ;
- Raportul trimestrial/anual de activitate al functiei de audit intern, rezultatul misiunilor de audit efectuate
in baza planul de audit
- Analiza eficientei sistemelor de control intern si managementul riscurilor;
- Monitorizarea procesului de raportare financiara si recomandarile pentru a asigura integritatea acestuia;
- Monitorizarea auditului statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale
consolidate, in special efectuarea acestuia, inclusiv planul de actiune propus in urma recomandarilor incluse
in scrisoarea catre conducerea Groupama Asigurari SA;
- Evaluarea si monitorizarea independentei auditorului financiar, in special oportunitatea prestarii unor
servicii care nu sunt de audit catre societate;
- Noile schimbari legislative cu privire la Comitetul de audit, in special setarea si responsabilitatile acestuia,
asa cum reies din Legea 162/2017;
- Procesul de selectie a auditorului financiar pentru anul 2018 si recomandarea inaintata Adunarii generale
a actionarilor si membrilor Consiliului de Administratie privind auditorul financiar sau firma/firmele de audit
care urmeaza a fi desemnata.
De asemenea, au fost inaintate Consiliului de Administratie spre aprobare urmatoarele documente: Regulamentul
actualizat al Comitetului de Audit, Politica de audit, Planul de audit intern, Norma de audit intern.
Comitetul de Management al Riscurilor s-a reunit de 5 ori in anul 2017 in vederea aplicarii unui sistem functional si
eficient de gestiune a riscurilor la care este sau poate fi expusa societatea.
Comitetul de Management al Riscului a informat Comitetul de Audit si Consiliul de Administratie prin rapoarte de
risc trimestriale cu privire la:
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- Riscurile identificate ca fiind potential semnificative;
- Evolutia necesarului de capital de solvabilitate;
- Indicatori de monitorizare a riscurilor pe clase sau categorii omogene de riscuri (riscuri de subscriere,
financiare, operationale, altele) si monitorizarea limitelor de toleranta, unde este cazul;
- Alte informatii in vederea monitorizarii adecvate a sistemului de management al riscurilor.
De asemenea, Comitetul de Management al Riscului a informat Comitetul de Audit si Consiliul de Administratie
printr-un un raport de risc anual/dupa caz cu privire la:
- Evaluarea prospectiva a riscurilor si solvabilitatii;
- Documentarea Planului de redresare;
- Raportul privind solvabilitatea si situatia financiara;
- Raportul periodic de supraveghere;
- Documentarea privind planurile de continuitate a activitatii si rezultatele testelor efectuate in cursul anului.
In anul 2017, a fost demarat procesul de revizuire a Regulamentelor comitetelor pentru a asigura alinierea
obiectivelor si responsabilitatilor cu reglementarile in vigoare si politicile Societatii, iar componenta acestora sa fie
in acord cu strategia si riscurile gestionate, asigurand un flux de informare, raportare si decizie corespunzator politicii
de guvernanta.
Principalele modificari in ceea ce priveste guvernanta comitetelor mentionate mai sus sunt :
- Revizuirea componentei ca urmare a modificarilor organizatorice;
- Alinierea responsabilitatilor in conformitate cu politicile societatii;
- Revizuirea unor indicatori de monitorizare in raport cu aria de responsabilitate.
De asemenea, Consiliul de Administratie si conducerea executiva/superioara interactioneaza in mod adecvat cu orice
comitet pe care il infiinteaza, precum si cu conducerea executiva si functiile-cheie.

1.4. Respectarea cerintelor privind externalizarea/delegarea unor activitati operationale sau functii
In conformitate cu politica interna privind externalizarea, in anul 2017, au fost incheiate contracte de externalizare
vizand urmatoarele activitati considerate importante si aprobate de Consiliul de Administratie, dupa avizarea in
Comitetul de Managementul Riscurilor:
- Externalizare de servicii de hosting, mentenanta si administrarea atat a serverelor fizice, cat si a serverelor
de aplicatie; management-ul backup-ului si a planului de continuitate in caz de dezastru; administrarea
utilizatorilor; cereri de suport de nivel 2 si 3 ; toate serviciile se refera exclusiv la aplicatia Earnix de
optimizare a preturilor si a veniturilor (PRO) – catre Earnix Ltd.;
- Externalizare de servicii de hosting, mentenanta si administrarea atat a serverelor fizice, cat si a serverelor
de aplicatie; management-ul backup-ului si a planului de continuitate in caz de dezastru; administrarea
utilizatorilor; cereri de suport de nivel 2 si 3 ; toate serviciile se refera exclusiv la aplicatiile GT Estimate si
Claim BOX furnizate de catre GTM Managing Services SRL..
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Pentru alte activitati externalizate in derulare in 2017 nu au fost inregistrate evolutii semnificative.

1.5. Politica de remunerare si beneficii
Politica de remunerare si beneficii a fost actualizata si aprobata de catre CA din 2 Februarie 2017, prin introducerea
reglementarilor locale începand cu 01.01.2017.
Politica de remunerare si beneficii, aprobata de CA, vizeaza implementarea si respectarea principiilor guvernantei
corporative; astfel si in 2017 compania a continuat sa urmareasca strategia, obiectivele si principiile precizate in
continutul politicii, pentru a sustine strategia de afaceri prin demersuri cum ar fi:
-

Imbunatatirea planificarii si controlului costurilor si a bugetului de resurse umane, aferente dinamicii

necesarului de personal si remunerarii; prin elaborarea bugetului, se stabileste si bugetul alocat bonusarii si
revizuirii salariale anuale, si se sustine in conformitate cu Politica, o administrare eficienta a riscurilor. Bugetul
pentru bonus a fost calibrat in functie de rezultatele companiei si ale grupului; obiectivele Conducerea executiva /
superioara / rezultatele la nivel de companie sunt definite, actualizate si comunicate anual;
-

Au fost actualizate a) matricea de gradare a posturilor la nivel de companie, in acord cu metodologia

specifica, astfel incat nivelul remuneratiei sa se stabileasca în stransa concordanta cu responsabilitatile si
angajamentele aferente atributiilor, si b) grilele salariale in acord cu valorile de piata din ultimul studiu salarial
specific, pentru a sustine retentia angajatilor;
-

A fost implementata cu rezultate bune sesiunea anuala de revizuire salariala si bonusare a performantei;

toate deciziile la nivel individual s-au luat in baza performantei obtinute de fiecare angajat si descrisa prin formularul
de evaluare;
-

Pentru a stimula performanta si sutine retentia angajatilor au fost construite, revizuite si implementate in

2017 cateva scheme specifice de bonus;
-

A fost comunicat raportul anual de remunerare si beneficii care contine in spiritul transparentei,

informatii detaliate cu privire la modul de functionare si implementare a Politicii de Remunerare si Beneficii
aprobate de Consiliul de Administratie si a schemelor/ sistemelor de salarizare specifice si alocarea costurilor in
functie de prioritati si nevoi de business, respectand principiile echitatii interne si externe.

1.6. Strategii de comunicare
Comunicarea cu partile interesate se realizeaza in baza unor proceduri aprobate de catre conducerea executiva, care
au rolul de a asigura furnizarea de informatii corecte, clare si la timp, de a alinia actiunile de comunicare a strategiei
companiei, de a sustine transmiterea informatiilor dinspre conducerea executiva catre toti angajatii (comunicarea
interna) precum si catre clienti, parteneri, mass-media sau catre publicul larg (comunicarea externa).
Astfel, in vederea imbunatatirii gradului de cunoastere a strategiei si obiectivelor companiei, de a facilita
comunicarea transversala si mobilizarea angajatilor in directia obiectivelor strategice, planul de comunicare derulat
in 2017 de catre conducerea executiva a cuprins intalniri trimestriale cu managerii superiori, intalniri anuale cu

Page 5 of 7

managerii si angajatii din teritoriu, precum si mesaje trimestriale privind evolutia obiectivelor si prioritatile
strategice, publicate si pe intranetul companiei. Totodata, politicile companiei, modificarile in organigrama, precum
si alte decizii care tin de guvernanta companiei au fost comunicate catre angajati prin intermediul canalului de
comunicare interna si postate pe intranetul companiei.
Rezultatele financiare ale companiei si obiectivele strategice sunt comunicate anual si prin intermediul mass-media,
compania organizand anual o conferinta de presa in acest scop. Totodata, cele mai importante decizii strategice cu
impact asupra clientilor nostri au fost comunicate in extern prin comunicate de presa, prin site-ul companiei si
retelele sociale.

2.

CONDUCEREA EXECUTIVA SI ALTE PERSOANE CARE DETIN FUNCTII – CHEIE

Politica privind evaluarea prealabila si continua a adecvarii membrilor structurii de conducere si a persoanelor
care detin functii cheie aprobata in anul 2017 de catre Consiliul de Administratie, stabileste criteriile pentru
evaluarea, aprobarea sau notificarea persoanelor propuse in structurile de conducere si pentru cele desemnate ca
fiind functii cheie.
Aceste criterii sunt definite in concordanta cu legislatia aplicabila in vigoare si sunt aliniate la politica grupului, avand
drept scop respectarea principiilor sistemului de guvernanta.
In vederea asigurarii unui management prudent, societatea se asigura ca membrii structurii de conducere si
persoanele care detin functii-cheie, trebuie sa indeplineasca si sa mentina, pe toata durata de desfasurare a
activitatii, cerintele cuprinse in prezenta politica referitoare la:
a) competenta si experienta profesionala;
b) integritate si buna reputatie;
c) guvernanta.
In anul 2017, au fost facute evaluarile membrilor structurii de conducere si persoanelor care detin functii cheie, in
conformitate cu prevederile politicii.

3.

CONFLICTELE DE INTERESE SI GESTIONAREA ACESTORA

In anul 2017, a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie Procedura interna privind identificarea si
gestionarea conflictelor de interese, in vederea identificarii, prevenirii si gestionarii conflictelor de interese intre
societate, angajati, colaboratori sau parteneri.
In conformitate cu Procedura interna privind identificarea si gestionarea conflictelor de interese in anul 2017,
situatiile privind potentialele conflicte de interese au fost identificate la nivelul intregii societati si raportate
Comitetului de Management al Riscurilor, fiecare caz fiind analizat si concretizat prin masuri de monitorizare si
control in vederea limitarii expunerii la acest tip de risc.
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4.

ADMINISTRAREA / MANAGEMENTUL RISCURILOR SI FUNCTIA DE ADMINISTRARE / MANAGEMENT AL
RISCURILOR

Groupama Asigurari S.A. a implementat un sistem de management al riscurilor in conformitate cu principiile
directoare ale Grupului si cu exigentele cerintelor de reglementare Solvabilitate II. Politica generala de management
a riscurilor detaliaza principiile directoare, alaturi de procedurile si metodele de identificare, evaluare, monitorizare,
administrare si raportare a riscurilor. Politicile scrise specifice fiecarei categorii de risc, in conformitate cu
Solvabilitate II, completeaza cadrul general al sistemului de management al riscurilor.
Asa cum a fost prezentat mai sus, in anul 2017 a fost revizuita Politica de Management a Riscurilor, precum si
politicile specifice de risc.
In anul 2017, functia de Managementul Riscului, prin Comitetul de Management al Riscului, a informat conducerea
executiva, Comitetul de Audit si Consiliul de Administratie prin rapoartele de risc trimestriale / semestriale / anuale
/ dupa caz, cu privire la subiectele precizate in capitolul 1.3. Comitete decizionale si consultative, Comitetul de
Managementul Riscurilor.
Evaluarea prospectiva a riscurilor proprii si a solvabilitatii pentru anii 2017 – 2019 a fost realizata utilizand metode
adecvate de evaluare a riscurilor si conform cerintelor de reglementare si a avut la baza datele de referinta de la
31/12/2016 si orizontul de timp al Planului Strategic Operational 2017 – 2019. Concluzia evaluarii a fost ca societatea
indeplineste in mod continuu cerintele de reglementare referitoare la acoperirea SCR si dispune de resursele si
mijloacele necesare pentru a-si dezvolta activitatea in conformitate cu planul strategic, asigurand un control
adecvat si o marja de siguranta pentru a respecta cerinta de capital de solvabilitate.
In cursul anului 2017 nu au fost evenimente care sa necesite declansarea ad-hoc a procesului de evaluare a riscurilor
si solvabilitatii; de asemenea, rezultatele monitorizate permanent la nivelul societatii nu au inregistrat o evolutie sau
deterioare semnificativa care sa necesite declansarea planului de redresare. Mai mult decat atat, profilul de risc nu
a suferit schimbari semnificative, cerintele de capital fiind stabile.
Consiliul de Administratie analizeaza adecvarea, eficienta si actualizarea sistemului de managementul riscurilor pe
baza raportului de risc realizat cel putin trimestrial de catre functia de Managementul Riscului sub autoritatea si
coordonarea Comitetului de Managementul Riscului.
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