Raport de remunerare 2021

Elaborată conform art. 107 din Legea 24/2017 precum și potrivit politicii de remunerare
aprobată prin Hotărârea AGOA nr 1/14.04.2021.
A)
Prin hotărâre AGOA nr 1/14.04.2021 au fost stabilite remunerațiile fixe pentru membri
consiliului de administrație:
Președinte CA- 3200 lei net
Membrii Consiliului de Administrație: 2600 lei net
Pentru exercițiul 2021 s-au stabilit următoarele criterii de perfromanță:
Criterii Calitative

Grad de realizare

Implementarea strategiei de afaceri

100%

Gestionarea eficienta a activelor 100%
patrimoniale
Implementarea

unui

sistem

de 100%

guvernantă corporativă eficient
S-a realizat un număr de 7 obiecte
investiționale din cele 17, celelalte
vor fi finalzate in cursul anului 2022
Gradul de realizare a planurilor de sau incluse in programe de finantare
investiţii ȋn corelare cu obiectivele cu perioada de implementare 2023privind dezvoltarea afacerii

2024

Criterii Cantitative

Valoare criteriu
Realizare

de

Grad de realizare
venituri 124%

suplimentare de 5.900.000 lei
Creșterea veniturilor

fata de 2020
Profit

Rezultat din exploatare

brut din exploatare 0%

minim 225.600 lei

Având în vedere că remunerația variabilă este cotă parte din profit, pentru 2021 acesta
nu se acordă.
Salariul mediu pe societate în 2021 a fost de 4.073 lei.

Remunerația cuvenită administratorii societății în cursul anului 2021
Nr

Nume Prenume

Crt

Pașcanu Ioan

Remunerație

%

%

totală

Remuneratie

Remuneratie

Fixă

Variabilă

100%

0%

17.776

Mențiuni

Membru CA 01.01.202130.04.2021

2

Tara Horia-Ioan

35.552

100%

0%

Membru CA 01.05.202131.12.2021

3

Roșca

Radu- 65.652

100%

0%

Președinte CA

Claudiu
4

Mihalcea Cristian

53.328

100%

0%

Membru CA

5

Molnar Akos

184.800

100%

0%

Director General

B)
Modificarea anuală a remuneraţiei, a performanţei emitentului şi a remuneraţiei medii
pe baza echivalentului normă întreagă a angajaţilor emitentului care nu sunt conducători cel
puţin pe parcursul ultimelor 5 exerciţii financiare

Evoluția

remunerației

2017

2018

2019

2020

2021

233.418

276.828

304.366

311.216

393.009

conducerii
Evoluția

Cifrei

de

afaceri

TUSNAD SA
Evoluția salariului mediu pe

9.501.259 11.217.238 13.625.262 5.162.668 11.467.736
2.172

2.581

2.908

3.587

4073

societate

C)
Orice remuneraţie primită de la orice entitate care aparţine aceluiaşi grup;
Nu sunt date

D)
Numărul de acţiuni şi opţiuni pe acţiuni acordate sau oferite, precum şi principalele
condiţii pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv preţul de exercitare şi data, împreună
cu orice modificări ale acestora;
Nu este cazul

E)
Informaţii privind utilizarea posibilităţii de recuperare a remuneraţiei variabile.
Nu este cazul

F)
Informaţii privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de
remunerare prevăzută la art. 106 alin. (8)-(12) şi privind orice derogări aplicate în conformitate
cu art. 106 alin. (6), inclusiv explicaţii privind natura circumstanţelor excepţionale şi indicarea
elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.
Nu este cazul

TUSNAD SA
Molnar Akos
Director General

