Plán činnosti CECGA na rok 2012
Členovia Stredoeurópskej asociácie správy a riadenia spoločností na valnom zhromaždení
CECGA dňa 18.4.2012 prerokovali, doplnili a schválili nasledovný plán činnosti na rok 2012.
1) Vyhodnotiť prieskum dodržiavania princípov CG vo vybraných spoločnostiach
zrealizovaný na prelome rokov 2011/2012 a po dohode s BCPB a SAF, výsledky
prieskumu spojiť z výsledkom monitoringu zverejňovania Vyhlásení CG vo
výročných správach spoločností, ktoré sú obchodované na BCPB a zároveň sú členmi
SAF a prípadne ich odprezentovať na výročnej konferencii SAF v októbri 2012.
2) Vychádzajúc z britského modelu tzv. „Stewardship Code“ ponúknuť AOCP možnosť
využitia „Kódexu CG pre investorov“ vo vzťahu k spoločnostiam, do ktorých
investujú jej členovia doma a v zahraničí. S Kódexom CG pre investorov oboznámiť
aj SARIO, ktoré by ho mohlo využiť ako pomôcku pri získavaní informácií o správe
spoločností, ktoré majú záujem investovať na Slovensku.
3) Na základe poznatkov z prieskumu systému monitorovania, hodnotenia
a zverejňovania úrovne dodržiavania princípov CG v krajinách Európskej únie
prerokovať na zasadnutí Správnej rady možnosť zostavenia vlastných hodnotiacich
kritérií a hodnotiacej komisie s cieľom vyhodnotiť úroveň Vyhlásení CG zverejnených
vo výročných správach za rok 2011 a výsledky prezentovať v hodnotiacej správe na
internetových stránkach CECGA.
4) So zámerom zvýšiť záujem o dodržiavanie princípov CG prerokovať s predstaviteľmi
Asociácie bánk Slovenska (ABS) možnosť prezentovať na ich internetových stránkach
zoznam spoločností, ktoré sa prihlásili ku Kódexu správy a riadenia spoločností na
Slovensku, ako aj možnosť zavedenia určitých benefitov pre spoločnosti, ktoré
princípy CG dodržiavajú.
5) V súvislosti s výsledkami parlamentných volieb 2012 informovať zástupcov
príslušných ministerstiev o existencii Kódexu správy a riadenia spoločností na
Slovensku a o význame implementácie princípov CG pri správe obchodných
spoločností s majetkovou účasťou štátu.
6) Pokračovať v zabezpečovaní prednášok na tému CG pre školy a odbornú verejnosť
ako aj v recenzovaní príspevkov do zborníkov konferencií, diplomových
a dizertačných prác.
7) Finalizovať rozhovory o uzavretí memoránd o porozumení s potenciálnymi
partnerskými inštitúciami (univerzity, profesné komory, obchodné komory).

8) Udržiavať kontakty so zahraničnými partnerskými inštitúciami, participovať na ich
odborných diskusiách a pripomienkovať návrhy dokumentov Európskej komisie.
9) Pokračovať v úzkej spolupráci so SAF, pripravovať príspevky do periodika Finančný
manažér na aktuálne témy z oblasti CG a distribuovať ho členom CECGA a komunite
zainteresovaných.

