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POLITICA PRIVIND DIVULGAREA ȘI COMUNICAREA CONTINUĂ 

 

1. Introducere și informații generale  

 

Brambles se angajează să promoveze încrederea investitorilor luând măsuri, pe cât poate, să se asigure 

că tranzacționarea titlurilor de valoare Brambles are loc într-o piață eficientă și informată.  

 

Brambles recunoaște importanța comunicării eficiente ca fiind o componentă cheie a construirii valorii 

acționarilor, și că, pentru a putea prospera și asigura creșterea, trebuie (printre altele), să câștige 

încrederea deținătorilor de titluri de valoare, angajaților, clienților, furnizorilor și comunităților, 

dovedind deschidere în modul de comunicare și respectându-și în mod consecvent promisiunile.  

 

2. Declarație de intenție  

 

Intenția acestei Politici este de a:  

(a)  consolida angajamentul Brambles de a respecta mereu obligațiile de divulgare continuă și de a 

descrie procesele pe care le-a implementat pentru a asigura respectarea acestor obligații;  

(b)  sublinia standardele corporative ale Brambles și procesele conexe pentru a se asigura că informații 

corecte despre Brambles sunt furnizate în timp util către toți acționarii și participanții pe piață; și  

(c)  sublinia angajamentul Brambles de a încuraja participarea eficientă a acționarilor la întrunirile cu 

acționarii.  

 

3.  Divulgarea continuă  

 

Brambles este cotată la Bursa de valori a Australiei (Australian Securities Exchange, ASX) și este 

obligată să se conformeze obligațiilor de divulgare continuă cuprinse în normele de cotare la bursă 

ASX (Normele de cotare la bursă) și Legea Corporațiilor 2001 (Corporations Act 2001). Brambles a 

elaborat proceduri și procese, care sunt descrise în această Politică, pentru a se asigura că se 

conformează tuturor obligațiilor privind divulgarea continuă.  

 

În plus, Brambles acordă mare importanță comunicării eficiente cu acționarii săi. Această Politică 

conține standardele de guvernanță corporativă uniforme, adoptate de Brambles în cadrul 

comunicărilor companiei cu acționarii ei.  

 

3.1  Angajamentul față de o divulgare continuă  

 

Brambles va notifica imediat piața dacă există informații sau orice evoluții majore privind activitatea 

sau situația financiară Brambles, față de care o persoană rezonabilă s-ar aștepta să aibă un efect 

semnificativ asupra prețului sau valorii titlurilor acesteia.  

 

Exemple din tipurile de informații care ar putea necesita dezvăluirea către piață includ, dar nu se 

limitează la: 

(a) o modificare semnificativă a situației financiare Brambles, concretă sau anticipată; 

(b) o achiziție sau cedare de bunuri; 

(c) acordarea unui contract nou semnificativ unei companii din grupul Brambles; 

(d) un eveniment însemnat care afectează sau are legătură cu operațiunile unei companii din grupul 

Brambles, inclusiv modificări ale operațiunilor, schimbări produse la nivelul conducerii superioare 

sau dezastre naturale; 

(e) inițierea sau ajungerea la o înțelegere în cadrul unui litigiu major; 

(f) un eveniment sau o tranzacție care are un potențial impact egal sau mai mare de 10% asupra 

prețului titlurilor de valoare ale Brambles; și 

(g) dacă Brambles publică ghidul veniturilor, există o variație preconizată în veniturile Brambles de la 
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ghidul publicat, variație egală sau mai mare decât 10%. 

 

În legătură cu paragrafele (f) și (g) de mai sus, în cadrul cărora evenimentul sau tranzacția ori variația 

preconizată (în funcție de relevanță) este egală sau mai mică de 5%, atunci aceasta va fi considerată în 

general drept nefiind semnificativă. În plus, în cazurile în care evenimentul sau tranzacția ori variația  

 

preconizată (în funcție de relevanță) este între 5% și 10%, Brambles va lua hotărârea dacă problema 

este semnificativă și, prin urmare, dacă necesită să fie divulgată. 

 

Acest lucru va fi anunțat pe piață prin intermediul unui anunț către ASX.  

 

În anumite situații, Normele de cotare la bursă îi permit companiei Brambles să nu dezvăluie informații 

semnificative.  

 

Consiliul a stabilit o Comisie de dezvăluire, care este responsabilă cu revizuirea informațiilor 

semnificative și stabilirea căror informații trebuie dezvăluite, pentru a se asigura că Brambles se află în 

conformitate cu obligațiile sale privind divulgarea.  

 

3.2  Comisia de divulgare  

 

Comisia de divulgare gestionează conformitatea Brambles cu această Politică. Comisia este 

responsabilă cu implementarea proceselor de raportare și controalelor și determină liniile directoare 

privind eliberarea informațiilor.  

 

Membrii Comisiei de divulgare sunt următorii angajați din Conducerea Brambles:  

(a)  Directorul General Executiv;  

(b)  Directorul Economic;  

(c) Secretarul Grupului de companii; 

și 

(e)  Președintele, iar dacă acesta nu este disponibil, Președintele Comisiei de Audit, iar dacă acesta nu 

este disponibil, orice alt director care nu face parte din Conducere. 

 

3.3  Responsabilitatea pentru identificarea informațiilor care vor fi divulgate  

 

Brambles operează la nivel global. Pentru a capta informațiile care pot fi dezvăluite, Comisia de 

divulgare are răspunderea de a se asigura ca s-a desemnat un Funcționar responsabil cu divulgarea 

pentru:  

(a)  fiecare „Unitate operațională”;  

(b)  funcțiile de Finanțe și Trezorerie;  

(c)  funcțiile Juridice și de Secretariat;  

(d)  Resursele Umane; și  

(e)  riscurile Grupului.  

 

În scopurile Politicii de față, Unitățile operaționale sunt Pallets, BXB Digital și Kegstar, precum și alte 

unități operaționale similare ale Brambles, conform determinării de către Echipa de Leadership executiv 

a companiei Brambles, din când în când. 

 

Funcționarii responsabili cu divulgarea au răspunderea de a furniza informații materiale privind 

activitățile unității lor operaționale sau domeniului de responsabilitate funcțională Comisiei de 

divulgare imediat ce aceste informații le parvin.  
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3.4  Comunicările cu ASX  

 

Secretarul Companiei este responsabil pentru comunicările cu ASX.  

 

4.  Standarde-cheie de guvernanță corporativă privind comunicările  

 

4.1  Informații generale  

 

Brambles a adoptat un cadru de guvernanță corporativă care a fost elaborat pentru a asigura:  

(a)  furnizarea în mod echitabil de informații precise și la timp despre Brambles către toți acționarii și 

participanții pe piață, inclusiv informații privind situația financiară, performanța, participația, 

strategiile, activitățile și modul de conducere;  

(b)  adoptarea imparțială, la timp și eficientă din punct de vedere a costurilor a procedurilor de 

diseminare a informațiilor;  

 

(c)  luarea de măsuri în vederea îmbunătățirii accesului la informații pentru acționarii care nu pot fi 

prezenți la întruniri; și  

(d)  necomunicarea prețurilor materiale sau valorii, informațiilor sensibile către nicio terță parte externă 

înainte ca acestea să fie mai întâi divulgate tuturor acționarilor și participanților pe piață, conform 

obligațiilor sale de divulgare continuă. Este posibil ca anumite excepții limitate să se aplice acestei 

prevederi conform obligațiilor de divulgare continuă.  

 

Procesele specifice adoptate de Brambles în scopul implementării acestor standarde de guvernanță 

corporativă sunt stabilite mai jos.  

 

4.2 Comunicarea informațiilor care pot fi divulgate pe website  

 

Toate informațiile semnificative emise de ASX vor fi publicate pe website-ul Brambles cât de curând, 

urmând confirmarea de primire din partea ASX.  

 

Website-ul companiei Brambles este: www.brambles.com 

 

4.3  Comunicările electronice și întrunirile cu acționarii  

 

Brambles va oferi tuturor acționarilor posibilitatea de a primi avize electronice atunci când se face o 

comunicare pentru acționari, împreună cu opțiunea pe care aceștia o au de a trimite comunicări către 

Brambles sau registrul de partajare al acesteia. Brambles va oferi, de asemenea, investitorilor, o opțiune 

pe website-ul său, care le va permite investitorilor să primească alerte atunci când se fac anunțuri ASX 

sau alte comunicate de presă. 

 

Brambles se va folosi de întrunirile generale anuale pentru a comunica cu acționarii despre situația 

financiară, performanța, participația, strategiile și activitățile, iar la toate adunările generale va permite 

participarea acționarilor în mod rezonabil. Brambles va transmite prin webcast toate întrunirile 

acționarilor și le va oferi acestora posibilitatea de a-și transmite voturile direct și de a-și desemna 

delegați pe cale electronică prin intermediul registrului său de partajare. 

 

În afara întrunirilor pentru acționari, Secretarul Companiei se va ocupa de solicitările personale ale 

acționarilor.  

 

4.4  Purtătorii de cuvânt autorizați  

 

Mai jos sunt prezentate detaliile privind angajații Brambles autorizați să facă declarații publice în 

javascript:edit(12301)
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numele sau care îi pot fi atribuite companiei Brambles sau oricărei din unitățile sale operaționale. Nicio 

altă persoană nu este autorizată să facă astfel de declarații. Declarațiile publice includ comunicări prin 

intermediul mediilor de socializare sau tehnologiilor rețelelor de socializare, în situațiile în care 

subiectul are legătură cu Brambles. Aceste comunicări includ, dar nu se limitează la conversații de la 

egal la egal și schimburi de conținut prin intermediul camerelor de chat, prin afișiere de mesagerie, 

bloguri, wikiuri, webcasturi și podcasturi. 

 

(a) Mass-media și publicațiile:  

 

(i)  În ceea ce privește chestiunile corporative, unicele persoane autorizate sunt următorii angajați 

Brambles:  

• Președintele;  

• Directorul General Executiv;  

• Directorul Economic; și 

• Vicepreședintele, Relații cu investitorii și Afaceri corporative. 

 

Pe lângă: 

• orice consultant care se ocupă cu relațiile cu mass-media exterioară, desemnat conform 

regulamentului și autorizat în mod specific de oricare dintre persoanele menționate mai 

sus; și 

• orice alte persoane autorizate de către Directorul General Executiv și Directorul Economic 

Brambles.  

 

(ii)  Președinții Grupului și președinții regionali ai unităților operaționale sunt autorizați să 

răspundă solicitărilor venite din partea mass-media care au legătură cu teme privind 

operațiunile locale, care nu au implicații semnificative asupra Brambles (fie din punct de 

vedere al activității, financiar, al pieței, al reputației sau din orice alt punct de vedere). Nu se 

pot discuta niciun fel de informații care vin drept răspuns la astfel de solicitări, informații 

legate de niciuna din chestiunile următoare legate de Brambles sau de oricare din unitățile sale 

operaționale: 

• performanța sau perspectivele financiare; 

• strategia operațională sau financiară, inclusiv achiziții sau cesiuni potențiale; 

• concurența, inclusiv mediul concurențial; 

• acțiunile corporative; 

• revendicările, acțiunile în justiție sau obligațiile; 

• chestiuni legate de contabilitate sau raportarea financiară; 

• conducerea corporativă sau chestiuni legate de politică; sau 

• politica guvernamentală sau reforma juridică. 

 

Orice referiri la, sau discuții despre Brambles și orice declarație care de altfel ar încălca 

restricțiile de mai sus ale companiei Brambles, trebuie să fie autorizată în prealabil de 

Directorul General Executiv, Directorul Economic sau Vicepreședintele Grupului și 

Departamentul Relații cu investitorii și Afaceri corporative, din cadrul Brambles. Orice publicare 

(inclusiv, dar fără a se limita la, facilitarea accesibilității informației prin internet) este 

considerată, în scopurile Politicii de față, drept comunicare cu mass-media și face obiectul 

restricțiilor menționate mai sus în ceea ce privește conținutul și cerințele de aprobare în 

prealabil. 
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(iii)  Participarea în cadrul interviurilor la radio sau la televiziune, interviuri care pot implica discuții 

privind chestiuni corporative ale companiei Brambles sau orice chestiuni care ar putea, de 

altfel, avea implicații semnificative pentru Brambles (fie din perspectiva unei activități, cea 

financiară, a pieței, a reputației sau orice altă perspectivă), inclusiv chestiunile menționate în 

mod special în (ii) de mai sus, trebuie autorizate în prealabil de Directorul General Executiv, 

Directorul Economic sau Vicepreședintele și Departamentul Relații cu investitorii și Afaceri 

corporative din cadrul grupului Brambles.  

 

(b)  Relațiile cu investitorii:  

 

Singurele persoane autorizate sunt următori angajați Brambles: 

• Președintele;  

• Directorul General Executiv;  

• Directorul Economic;  

• Vicepreședintele, Relații cu investitorii și Afaceri corporative; și 

• orice altă persoană autorizată de către Comitetul Director. 

 

4.5 Zvonuri și speculații la nivelul pieței  

 

Brambles nu va face comentarii, în general, privind zvonurile sau speculațiile de pe piață, acestea 

făcând obiectul obligațiilor sale în temeiul paragrafului 3.1.  

 

4.6  Întreruperea tranzacționărilor  

 

Pentru a facilita o piață ordonată, onestă și informată, este posibil ca, în situații excepționale, să fie 

necesară întreruperea tranzacționărilor la bursa ASX. Comisia de divulgare, după ce se va consulta cu 

Directorul General Executiv al Brambles, va lua deciziile corespunzătoare privind orice întrerupere a 

tranzacționărilor. Dacă este posibil, și Președintele va fi consultat cu privire la respectiva întrerupere a 

tranzacționărilor. 

 

 

 

4.7  Perioade interzise  

 

În anumite perioade ale anului, Brambles operează „Perioade interzise”, atunci când directorilor, 

personalului de conducere cheie, anumitor angajați și persoanelor asociate acestora („Persoane 

desemnate”, după cum sunt definite în Politica de tranzacționare a titlurilor de valoare) nu li se 

permite să tranzacționeze cu titluri de valoare Brambles. Scopul acestei politici este să ne asigurăm că 

Persoanele desemnate nu fac abuz și nu se pun sub semnul întrebării când vine vorba de abuzarea de 

informații sensibile privind prețurile, informații fără caracter public și în posesia cărora se află sau se 

crede că se află. 

 

O perioadă interzisă este: 

(a) orice Perioadă închisă (perioada începând cu sfârșitul perioadei de raportare financiară 

relevantă, până la anunțul preliminar privind rezultatele semestriale sau anuale); sau 

(b) perioade suplimentare atunci când Persoanelor desemnate le este interzis să tranzacționeze cu 

titluri Brambles, perioade impuse de compania Brambles din când în când, atunci când există 

informații sensibile privind prețurile, care nu sunt publice, în legătură cu o problemă, chiar 

dacă este posibil ca Persoana desemnată să nu o cunoască. 

 

Perioada de două săptămâni dinaintea oricărei actualizări planificate anterior privind tranzacționările 

va fi o Perioadă interzisă. 
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4.8 Restricțiile privind perioadele închise 

 

În timpul Perioadelor închise, compania Brambles nu va face comentarii privind cifrele estimative ale 

analiștilor, cu excepția cazurilor în care ia la cunoștință intervalul și evaluările medii de pe piață și nu va 

face comentarii privind performanța financiară a Brambles, decât dacă informațiile respective au fost 

deja făcute cunoscute pe piață. Brambles va continua să răspundă solicitărilor privind informațiile 

generale, însă nu se va întâlni cu analiștii sau investitorii în timpul unei Perioade închise.  

 

Pe parcursul Perioadelor închise, Brambles va continua să respecte obligațiile de divulgare continuă și 

va face astfel de anunțuri după cum se cere în paragraful 3.1.  

 

4.9  Calendarul financiar  

 

Brambles urmează un calendar de divulgări regulate către piață, care cuprind rezultatele financiare și 

operaționale ale acesteia. Calendarul, care este publicat pe pwebsite, include notificări prealabile 

privind datele de publicare ale rezultatelor semi-anuale și anuale, alte informații de natură financiară, 

întruniri ale acționarilor, prezentări succinte importante ale analiștilor și investitorilor și implicarea 

Brambles în conferințe importante privind investițiile. Atunci când este posibil, Brambles transmite prin 

webcast aceste prezentări succinte de grup și, acolo unde face acest lucru, va oferi notificări prealabile 

privind detaliile de acces prin intermediul paginii de internet și anunțului la bursa ASX. Evenimentele 

de tip webcast sunt, de asemenea, publicate pe website-ul companiei Brambles. 

Calendarul financiar și evenimentele de tip webcast ale Brambles pot fi accesate pe website la adresa: 

www.brambles.com 

 

În cadrul acestor prezentări și întruniri:  

(a)  nu se vor divulga niciun fel de informații de tipul celor menționate în paragraful 3.1, decât dacă 

acestea au fost publicate anterior pe piață; și  

(b)  dacă se dezvăluie informații de tipul celor menționate în paragraful 3.1 în mod neintenționat, 

acestea vor fi imediat transmise către bursa ASX și publicate pe pagina de internet Brambles.  

 

4.10  Prezentările către analiști și investitori  

 

Brambles recunoaște importanța relațiilor acesteia cu investitorii și analiștii.  

 

Din când în când, Brambles desfășoară prezentări pentru analiști și investitori. În aceste cazuri se vor 

aplica următoarele reguli:  

(a)  în cadrul acestor prezentări nu se vor divulga niciun fel de informații de genul celor stipulate în 

paragraful 3.1, decât dacă acestea au fost dezvăluite anterior sau sunt dezvăluite simultan pieței;  

 

(b)  dacă informații semnificative de genul celor menționate în paragraful 3.1 sunt divulgate 

neintenționat, acestea vor fi divulgate imediat pieței prin intermediul bursei ASX și publicate pe 

pagina de internet Brambles;  

(c)  nu se va răspunde la întrebările legate de informațiile semnificative de tipul celor menționate în 

paragraful 3.1, care nu au fost dezvăluite anterior;  

(d)  cel puțin doi reprezentați Brambles vor participa la toate prezentările, unul dintre ei fiind de obicei 

un membru din Departamentul pentru relațiile cu investitorii și se va păstra o înregistrare a 

prezentării în scopul utilizării interne. Această înregistrare va cuprinde un rezumat al temelor 

discutate, o listă cu persoanele care au fost prezente (numele sau numerele, unde este cazul) și 

data și locul întrunirii; 

(e)  Brambles va publica o copie a oricărui material de prezentare pe website-ul Brambles; și 

(f) se va pune la dispoziție o notificare prealabilă privind prezentările pentru grupurile de investitori 

http://www.brambles.com/
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pe website-ul propriu și prin intermediul unui anunț la bursa ASX. Când este posibil, respectivele 

prezentări vor fi transmise prin webcast, iar informațiile privind accesul vor fi publicate pe website-

ul companiei Brambles. Evenimentele de tip webcast vor fi publicate ulterior, de asemenea, pe 

website-ul companiei Brambles.  

 

4.11 Rapoartele și evaluările estimative ale analiștilor  

 

Brambles încurajează analize puternice și robuste din partea comunității de investiții și se va aplica o 

politică de acces și tratament continuu, indiferent de părerile și recomandările exprimate.  

 

Brambles poate revizui raporturile de cercetare ale analiștilor, dar își va limita comentariile la 

chestiunile faptice care nu au legătură cu Brambles sau cu materialele divulgate anterior de către 

Brambles.  

 

Informații de tipul celor menționate în paragraful 3.1 nu vor fi furnizate de Brambles, decât dacă 

acestea au fost deja dezvăluite pe piață.  

 

În limita celor menționate mai sus, Brambles poate comenta asupra cifrelor estimative ale analiștilor 

privind câștigurile în măsura în care:  

(a) admite intervalul curent al cifrelor estimative;  

(b) pune sub semnul întrebării ipotezele sau datele sensibile ale analiștilor, în cazul în care cifrele 

estimative ale analistului variază extrem având în vedere intervalele estimative curente de pe piață 

(adică pe baza acelor intervale estimative ale pieței cunoscute de Brambles și orice cifre de acord 

general calculate extern); și  

(c) anunță erorile faptice în cazurile în care datele se află deja pe domeniul public.  

 

4.12 Consultanții și consilierii profesioniști  

 

Brambles îi va solicita oricărui consultant sau consilier profesionist care se angajează să accepte lucru 

în numele companiei Brambles sau oricăreia dintre filialele acesteia să respecte această Politică.  

 

4.13 Încălcări  

 

Lipsa de conformare la prezenta Politică poate duce la încălcarea legislației în vigoare sau a Normelor 

de cotare la bursă ori a altor regulamente, în special în ce privește divulgarea continuă. Poate, de 

asemenea, implica încălcarea îndatoririi la confidențialitate a angajatului.  

 

Acest lucru poate rezulta în pierderi pentru Brambles și, alternativ, poate duce la sancțiuni personale 

pentru directori și funcționari. Încălcarea acestei Politici poate duce la inițierea măsurilor disciplinare, 

inclusiv concedierea în cazuri grave.  

 

4.14 Revizuire  

 

Consiliul Director va evalua prezenta Politică anual pentru a stabili dacă Politica este eficientă în sensul 

că asigură divulgarea la timp și corectă, în conformitate cu obligațiile de divulgare la care aderă 

Brambles.  

 

4.15 Informații suplimentare  

 

Dacă aveți orice întrebări privind Politica de divulgare și de comunicare continuă a companiei 

Brambles, puteți contacta una din persoanele de mai jos:  
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• Șeful Departamentului Juridic și Secretarul Grupului de Companii 

 

• Vicepreședinte Grup, Relații cu investitorii și Afaceri corporative 


