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S.C  MERCUR S.A 
 FAGARAS 
C.U.I  1119370 
J08/519/1991 
 

RAPORT 
 

cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacŃionării acŃiunilor pe o piaŃă reglementată, 
respectiv a tranzacŃionării în cadrul sitemului alternativ de tranzacŃionare (ATS) 

precum şi cu privire la pieŃele reglementate şi sistemele alternative de tranzacŃionare 
pe care pot fi tranzacŃionate acŃiunile societăŃii, în conformitate cu Legea 151/2014. 

 
 

 
 
 MERCUR SA Făgăraş este o societate ale cărei acŃiuni sunt tranzacŃionate pe 
piaŃa RASDAQ începând cu data de 15.01.1997 în categoria III-R, având simbolul 
bursier MEXY. 
 Prezentul raport a fost întocmit de către Consiliul de AdministraŃie al societăŃii 
MERCUR SA Făgăraş, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea 151/2014 
privind clarificarea statutului juridic al acŃiunilor care se tranzacŃionează pe PiaŃa 
RASDAQ sau pe piaŃa valorilor mobiliare necotate. 

În vederea informării acŃionarilor societăŃii, raportul prezintă succint 
prevederile legale aplicabile societăŃilor care se tranzacŃionează pe o piaŃă 
reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacŃionare (ATS).  

Structura prezentului raport este următoarea:  
1. Cadrul juridic aplicabil tranzacŃionării acŃiunilor pe o piaŃă reglementată respectiv 
tranzacŃionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacŃionare.  

1.1. LegislaŃia în domeniu  
1.2. Prezentare succintă a prevederilor legale  

2. Prezentarea pieŃelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacŃionare pe 
care pot fi tranzacŃionate acŃiunile societăŃii.  

2.1. Reglementări aplicabile tranzacŃionării acŃiunilor pe o piaŃa reglementată  
2.2. Reglementări aplicabile tranzacŃionării acŃiunilor în cadrul unui sistem 

alternativ de tranzacŃionare  
3. Delistarea şi dreptul de retragere  
 3.1. Delistarea 
 3.2. Dreptul de retragere 
 
1. Cadrul juridic aplicabil tranzacŃionării acŃiunilor pe o piaŃă reglementată 
respectiv tranzacŃionării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacŃionare  
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1.1. LegislaŃia în domeniu  

 
o Legea nr. 31/1990 privind  societăŃile comerciale republicată cu 

modificările ulterioare;  
 
o Legea nr. 297/2004 privind piaŃa de capitalcu modificările şi completările  

ulterioare;  
o Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acŃiunilor  

tranzacŃionate pe piaŃa RASDAQ;  
o Regulamentul nr 17/28.11.2014 privind statutul juridic al acŃiunilor care  

se tranzacŃionează pe piaŃa RASDAQ sau pe piaŃa valorilor mobiliare necotate  
o Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenŃii şi operaŃiunile cu 

valori mobiliare cu modificările şi completările ulterioare. 
 

1.2. Prezentare succintă a prevederilor legale  
 

La data de 27.10.2014 a intrat in vigoare Legea 151/2014, prin care se 
reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea statutului juridic al 
acŃiunilor tranzacŃionate pe piaŃa RASDAQ şi a pieŃei valorilor mobiliare necotate, ca 
urmare a faptului că activitatea pieŃei RASDAQ şi a pieŃei valorilor mobiliare necotate 
urmează să înceteze de drept la 12 luni de la data intrării in vigoare a legii mai sus 
menŃionate.  

În conformitate cu prevederile art.2 alin (1) din Legea 151/2014 consiliile de 
administraŃie au obligaŃia să convoace şi să efectueze demersurile necesare 
desfăşurării Adunării Generale Extraordinare  în termen de 120 de zile de la intrarea în 
vigoare a Legii 151/2014, cu scopul dezbaterii de către acŃionari a situaŃiei create de 
lipsa cadrului legal de funcŃionare a pieŃei RASDAQ, urmând ca aceştia să ia o decizie 
privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea 
admiterii la tranzacŃionare a acŃiunilor emise de societate pe o piaŃă reglementată 
sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacŃionare (ATS).  

În acest sens Consiliul de AdministraŃie al SC MERCUR SA Făgăraş a 
convocat AGEA a acŃionarilor societăŃii, care va avea loc la sediul societăŃii din 
Făgăraş, str. N. Bălcescu, nr. 5, jud. Braşov, pentru data de 22.01.2015 ora 1300.  

În condiŃiile neîndeplinirii cvorumului, conform prevederilor din Legea 31/1990 
R şi modificată, art.118, următoarea şedinŃa de lucru a Adunării Generale 
Extraordinare  a AcŃionarilor  va avea loc în data de 23.01.2015 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin (3) Legii 151/2014 pe lângă cerinŃele 
de publicare stabilite prin art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, hotărârea adoptată de adunarea generală a 
acŃionarilor se va publica în Monitorul Oficial, pe pagina web a A.S.F., pe pagina web 
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a Bursei de Valori Bucureşti, precum şi într-un cotidian de largă răspândire la 
nivel naŃional.  

În  conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea 151/2014, în situaŃia 
în care AGEA va aproba iniŃierea demersurilor pentru admiterea acŃiunilor societăŃii  
la tranzacŃionare pe piaŃa reglementată de BVB,  societatea are obligaŃia de a  
 
transmite la ASF, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării hotărârii AGEA, 
prospectul de admitere la tranzacŃionare, întocmit în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare.  

În situația în care AGEA aproba inițierea demersurilor pentru tranzacŃionarea 
acŃiunilor societăŃii în cadrul unui sistem alternativ de tranzacŃionare, societatea are 
obligația în conformitate cu prevederile art. 7 alin (4) din Legea 151/2014, de a 
transmite la ASF, în termen de cel mult 90 de zile de la data adoptării hotărârii AGEA, 
cererea de tranzacŃionare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.  

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea 151/2014, în situația în care 
Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor hotărăște ca societatea să nu facă 
demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise 
de către societate pe o piața reglementata sau a tranzacționării acestora în cadrul unui 
sistem alternativ de tranzacționare, acționarii au dreptul de a se retrage din societate 
în condițiile art. 134 din Legea 31/1990. Termenul în care acționarii își pot exercita 
dreptul de retragere din societate este de 90 de zile de la publicarea Hotărârii Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor pe pagina de web a ASF, pe pagina de web a 
BVB, precum şi într-un cotidian de larga răspândire la nivel național. 

 
 
2. Prezentarea pieŃelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzacŃionare pe 
care pot fi tranzacŃionate acŃiunile societăŃii  
 

2.1. Reglementări aplicabile tranzacționării acțiunilor pe o piața reglementată  
 

Piața reglementată - este organizată şi administrată de către o persoană juridică 
(BVB sau SIBEX), denumită operator de piaŃă şi care este constituită sub forma unei 
societăŃi societăŃi pe acŃiuniconform Legii 31/1990. 

Operatorul de piaŃă  administrează un sistem de tranzacționare al valorilor 
mobiliare, care îndeplinește următoarele condiții:  

� funcționează regulat;  
� toate reglementările emise sunt supuse aprobării ASF;  
� respecta cerințele de raportare și transparență în vederea asigurării 

protecției investitorilor  
 Pe o piaŃă reglementată pot fi derulate următoarele tipuri de acŃiuni: 
  – oferta publică de vânzare, atunci cînd o persoană intenŃionează să pună 
în vânzare un anumit număr de acŃiuni, deŃinute la o societate listată; 
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  – oferta publică de cumpărare, atunci cînd o persoană 
intenŃionează să cumpere un anumit număr de acŃiuni  la o societate listată; 

– oferta publică de preluare voluntară, atunci când o persoană lansează o 
ofertă de cumpărare pentru toate deŃinerile celorlalŃi acŃionari, în vederea dobândirii a 
mai mult de 33% din drepturile de vot; 

 
  – oferta publică concurentă, atunci când o persoană lansează  contra-
ofertă având ca obiect aceleaşi valori mobiliare; 
  – oferta publică de preluare obligatorie, atunci când persoana/persoanele 
care acŃionează în mod concertat deŃin mai mult de 33% din drepturile de vot sunt 
obligate să facă oferta de preluare obligatorie a tuturor acŃiunilor deŃinute de ceilalŃi 
acŃionari; 
  – retragerea acŃionarilor din societate, atunci când un ofertant a ajuns la o 
deŃinere de cel puŃin 95% din capitalul social în cadrul unei oferte publice de 
cumpărare, restil de maxim 5% nefiind achiziŃionate în cadrul ofertei.  
 

2.1.1. Reglementări aplicabile tranzacŃionării acŃiunilor pe o piaŃă 
reglementată administrată de BVB  

Pentru a fi admise la tranzacționare pe Piața Reglementată toate instrumentele 
financiare trebuie sa fie înregistrate la A S F, transferabile, emise în forma 
dematerializată, plătite integral şi evidențiate prin înscriere de cont. Acțiunile trebuie 
sa fie din aceeași clasa. 

Societatea ale cărei acŃiuni sunt admise la tranzacŃionare pe piaŃa reglementată 
administrată de BVB trebuie să îndeplinească următoarele cerinŃe: 

- pentru categoria Standard: 
� Capitalizare anticipată sau capitaluri proprii în valoare de minim 1 

milion Euro; 
� Free – float minim 25% 
� Societatea să fi funcŃionat în ultimii 3 ani anterior solicitării de atmitere 

la tranzacŃionare şi să fi întocmit şi comunicat situaŃiile financiare pentru 
aceeaşi perioadă 

- pentru categoria Premium: 
� Free – float min 40 milioane Euro sau contract cu un market maker; 
� Depunerea unui set de documente, aderarea la condiŃiile şi termenii 

Angajamentului de admitere şi menŃinere la tranzacŃionare, plata tarifelor 
practicate de BVB, desemnarea a două persoane de legătură, etc 

Modalitățile de listare pe Piața Reglementata sunt următoarele:  
  � Oferta publică inițială (IPO)/Plasament privat  
  � Listare duală  
  � Listare tehnică (Listare fără oferta)  
  � Transfer de pe ATS  
        � � � � Transfer de pe RASDAQ  
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Procesul de listare  

           - Transformarea în societate comercială pe acŃiuni (dacă este cazul);  
           - Hotărârea AGA privind oferta publică şi/sau de admitere la tranzacŃionare pe 
piaŃa reglementată administrată de BVB;  
 
 
           - Alegerea unui intermediar autorizat de A S F, participant la sistemul de 
tranzacŃionare al BVB;  
           - Întocmirea Prospectului de ofertă publică sau admitere la tranzacŃionare şi 
obŃinerea autorizaŃiei ASF;  
           - Contactarea BVB pentru avizare preliminară în vederea admiterii la 
tranzacŃionare, pe baza unei versiuni intermediare a Prospectului;  
          - Derularea şi închiderea ofertei publice (dacă este cazul);  
          - Înregistrarea instrumentelor financiare la ASF;  
          - Admiterea la tranzacŃionare pe PiaŃa Reglementata administrată de BVB, pe 
baza hotărârii Consiliului Bursei;  
          - Înregistrarea valorilor mobiliare la Depozitarul Central;  
          - Începerea tranzacŃionării;  
 

2.1.2.Reglementări aplicabile tranzacŃionării acŃiunilor pe o piaŃă reglementată 
administraăa de SIBEX  

AcŃiunile care fac obiectul admiterii la tranzacŃionare pe piaŃa reglementată la 
vedere, administrată de Bursa din Sibiu la SecŃiunea AcŃiuni, trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiŃii:  

- Să fie înregistrate la A.S.F.;  
- Să fie liber transferabile, plătite integral, emise în formă dematerializată şi 

evidenŃiate prin înscriere în cont;  
- Să fie din aceeaşi clasă, iar dispersia acŃiunilor distribuite public să fie de cel 

puŃin 25%;  
- AcŃiunile trebuie să fie distribuite public la cel puŃin 100 de acŃionari.  
Societatea ale cărei acŃiuni vor fi admise la tranzacŃionare pe piaŃa reglementată 

la vedere, administrată de SIBEX la SecŃiunea AcŃiuni, trebuie să îndeplinească 
următoarele condiŃii:  

� Să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciŃiu financiar de cel 
puŃin echivalentul în lei a 1 milion EURO, calculat la cursul de referinŃă al B.N.R. din 
data înregistrării la Bursa din Sibiu a cererii de admitere la tranzacŃionare pe piaŃa 
reglementată la vedere;  

� Să fi obŃinut profit net în cel puŃin unul din ultimii 3 ani de activitate;  
� Societatea să fi funcŃionat în ultimii 3 ani, anterior solicitării de admitere 

la tranzacŃionare şi să fi întocmit şi comunicat situaŃiile financiare pentru aceeaşi 
perioadă, în conformitate cu prevederile legale incidente pieŃei de capital;  
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� Să fie o societate comercială pe acŃiuni care a încheiat o ofertă publică 

de vânzare de acŃiuni, în vederea admiterii la tranzacŃionare, în baza unui prospect de 
ofertă publică aprobat de A.S.F./autorităŃi similare de supraveghere din state membre 
U.E., sau care are aprobat de către A.S.F./autorităŃi similare de supraveghere din state 
membre U.E un prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacŃionare;  
 
 

� Să îndeplinească condiŃiile prevăzute în Legea privind piaŃa de capital şi 
în Regulamentele emise de către A.S.F. ori condiŃiile prevăzute de legislaŃia similară 
din Ńara de origine;  

� Să depună la Bursa din Sibiu, prin intermediul unui Participant iniŃiator, 
toate documentele solicitate;  

� Să plătească tarifele datorate Bursei din Sibiu şi să nu aibă alte datorii 
faŃă de aceasta;  

� Să desemneze două persoane care vor menŃine legătura permanentă cu 
Bursa din Sibiu;  

� Să adere la condiŃiile şi termenii Angajamentului de admitere şi 
menŃinere la tranzacŃionare a acŃiunilor.  
Procesul de listare 
   -  Hotărârea AGEA de cotare a societăŃii la Bursa din Sibiu  
   - Alegerea SSIF-ului care va intermedia admiterea la cota bursei şi încheierea unui 
contract de intermediere cu aceasta  
    - Întocmirea prospectului simplificat de către SSIF în vederea aprobării acestuia de 
către A.S.F.  
    - Analiza documentaŃiei de ofertă de către A.S.F.  
    - Efectuarea publicităŃii obligatorii  
    - Înregistrarea acŃiunilor la A.S.F.  
    - Înregistrarea acŃiunilor la Depozitarul SIBEX  
    - Admiterea acŃiunilor la cota Bursei din Sibiu:  
    - Completarea documentaŃiei întocmite cu documente solicitate de SIBEX, 
procesarea documentaŃiei şi aprobarea listării  
    - Întrunirea Consiliului de AdministraŃie al Bursei din Sibiu şi emiterea deciziei 
finale de admitere la tranzacŃionare  
    - Stabilirea de către Emitent a deschiderii oficiale a tranzacŃionării pe piaŃa SIBEX  
 

2.2. Reglementări aplicabile tranzacŃionării acŃiunilor pe un sistem alternativ de 
tranzacŃionare  

 
Sistemul alternativ de tranzacŃionare (ATS) - este administrat tot de către un 

operator de piaŃă (Bursa de Valori Bucureşti sau SIBEX) şi se află sub reglementarea 
şi supravegherea ASF, dar impune cerinŃe de raportare şi transparentă mai reduse în 
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comparaŃie cu o piaŃă reglementată. Totodată, criteriile de admitere sunt mult 
mai lejere.  

Sistemul alternativ de tranzacŃionare este astfel structurat încât:  
� Să asigure derularea ordonata şi corectă a operaŃiunilor;  
� Să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ 

de tranzacŃionare şi un tratament egal participanŃilor;  
 

� Să garanteze că procedurile aplicabile sistemului sunt în măsura să 
asigure posibilitatea de a obŃine cel mai bun preŃ, la un moment dat;  

� Să asigure suficiente informaŃii cu privire la ordinele date şi tranzacŃiile 
încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparenŃă;  

� Să respecte cerinŃele ASF cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor 
pe piaŃă, prevenirea spălării banilor şi a finanŃării de acte de terorism  
 

2.2.1. Reglementări aplicabile tranzacŃionării acŃiunilor pe un sistem alternativ 
de tranzacŃionare administrat de BVB  
 

Sistemul Alternativ de TranzacŃionare (ATS) administrat de BVB pentru 
finanŃarea şi tranzacŃionarea companiilor, a fost înfiinŃat în 2010. Este dedicat 
companiilor mai mici, în curs de dezvoltare, şi anume start-up-uri şi IMM-uri. ATS le 
poate oferi acestor companii promovare, oportunitatea de a obŃine finanŃare şi de a 
creşte prin piaŃa de capital, urmată de eventuala promovare pe PiaŃa Reglementată a 
BVB. ATS nu este o piața reglementata în sensul Directivelor Europene şi a legislaŃiei 
romaneşti privind piața de capital, însă este reglementată prin regulile şi cerințele 
stabilite de BVB. ATS a fost înființată de BVB cu scopul de a oferi o piață cu mai 
puŃine cerințe de raportare din partea emitenților, dar în acelaşi timp cu un nivel 
suficient de transparenŃă pentru investitori, pentru a-i motiva să tranzacŃioneze.  

Pentru listarea pe ATS o companie are următoarele alternative:  
� Plasamentul privat – oferta adresată către un număr limitat, de până la 

150 de potențiali investitori. Plasamentul privat nu necesită realizarea unui prospect şi 
aprobarea acestuia de către ASF  

� Oferta publică iniŃială de acțiuni (IPO) – necesită realizarea unui prospect 
şi prin urmare parcurgerea procedurilor legale şi regulamentare  

� Listarea tehnică – listarea are loc fără derularea în prealabil a unei oferte 
publice.  
 

Procesul de listare  
Etapele procesului de listare a unei companii pe ATS sunt descrise în 

continuare:  
- Decizia acŃionarilor companiei privind listarea pe ATS  
- Transformarea companiei în societate pe acŃiuni (dacă este cazul)  
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- Hotărârea Adunării Generale a AcŃionarilor sau a Consiliului de 

AdministraŃie  privind intenŃia de listare pe ATS  
- SelecŃia unei societăŃi de servicii de investiŃii financiare sau a unui consultant 

(nu este obligatoriu)  
- Pregătirea documentaŃiei (prezentarea companiei, informaŃiile financiare) 
- Înregistrarea acŃiunilor la Depozitarul Central  
- Înregistrarea acŃiunilor la ASF  
 
- Admiterea companiei la tranzacŃionare pe prima zi de tranzacŃionare  
- De la un caz la altul, dacă compania derulează un plasament privat sau o 

oferta publica iniŃială, alŃi paşi se vor adăuga listei de mai sus.  
Pentru companiile de pe ATS cerinŃele post -listare sunt mai puŃin stricte faŃă de 

PiaŃa Reglementată, companiile trebuind să îndeplinească cerinŃe ce Ńin de 
transparenŃă şi raportare, pe trei paliere:  

- Rapoarte anuale, care includ: situaŃii financiare, note la situaŃiile financiare, 
raportul administratorilor şi raportul de audit  

- Rapoarte semestriale, care include bilanŃul, contul de profit şi pierdere şi 
raportul administratorilor  

- Rapoarte curente privind hotărârile Adunărilor Generale ale AcŃionarilor sau 
ale Consiliilor de AdministraŃie, conform împuternicirii date de acŃionari, 
fuziuni/divizări, litigii, procedura insolvenŃei, reorganizării sau falimentului etc.  

Sectorul Titluri de Capital din cadrul sistemului alternativ de tranzacŃionare 
administrat de BVB este structuratastfel:  

� Categoria 1 acŃiuni  
� Categoria baza acŃiuni  
� Categoria I drepturi 
� Categoria bază drepturi 

Pentru admiterea acŃiunilor sau a drepturilor în Categoria 1, trebuie îndeplinite 
cumulative următoarele cerinŃe  
a) Referitoare la instrumentele financiare:  

- Să fie înregistrate în evidenŃele C.N.V.M;  
- Să fie liber transferabile, plătite integral, emise în formă dematerializată şi 

evidenŃiate prin înscriere în cont, să fie din aceeaşi clasă;  
b) Referitoare la Emitent:  

- Capitalizarea medie în ultimele 6 luni este de cel puŃin echivalentul în lei a 1 
milion EURO, sau valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciŃiu financiar este de 
cel puŃin echivalentul în lei a 1 milion EURO, calculate la cursul de referinŃă al 
B.N.R. din data înregistrării la B.V.B. a cererii de admitere la tranzacŃionare in 
Categoria I;  
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- Societatea să fi funcŃionat în ultimii 3 ani anterior solicitării de 

admitere la tranzacŃionare şi să fi întocmit situaŃiile financiare pentru aceeaşi perioadă, 
în conformitate cu prevederile legale şi care să fie comunicate B.V.B.;  

- Să aibă contract de furnizare de servicii de registru cu Depozitarul Central;  
- Să nu fie în stare de faliment;  
- Să solicite tranzacŃionarea în cadrul ATS.  
Pentru admiterea acŃiunilor sau a drepturilor în Categoria bază, trebuie 

îndeplinite cumulative următoarele cerinŃe:  
a) Referitoare la instrumentele financiare:  

- Să fie înregistrate în evidenŃele C.N.V.M.;  
 
- Să fie liber transferabile, plătite integral, emise în formă dematerializată şi 

evidenŃiate prin înscriere în cont, să fie din aceeaşi clasă;  
b) Referitoare la Emitent:  

- Să aibă contract de furnizare de servicii de registru cu Depozitarul Central sau, 
după caz, să dispună de confirmarea Depozitarului Central cu privire la întrunirea 
condiŃiilor de compensare-decontare şi înregistrare necesare tranzacŃionării 
instrumentelor financiare respective;  

- Să nu fie în stare de faliment;  
- Să solicite tranzacŃionarea în cadrul ATS.  
În Categoria bază sunt admise acŃiunile, respectiv drepturile EmitenŃilor care 

îndeplinesc condiŃiile prevăzute mai sus precum şi cele care, deşi îndeplinesc 
condiŃiile cumulative prevăzute pentru Categoria I acŃiuni, nu au solicitat promovarea 
în Categoria I.  

 
2.2.2.Reglementări aplicabile tranzacŃionării acŃiunilor pe un sistem alternativ 

de tranzacŃionare administrat de SIBEX  
 

În cadrul sistemului alternativ de tranzacŃionare administrat de Bursa din Sibiu, 
acŃiunile admise la tranzacŃionare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiŃii:  

� Să fie înregistrate la A.S.F.;  
� Să fie liber transferabile, plătite integral, din aceeaşi clasă, emise în formă 

dematerializată şi evidenŃiate prin înscriere în cont;  
Societatea ale cărei acŃiuni vor fi admise la tranzacŃionare în sistemul alternativ 

de tranzacŃionare administrat de SIBEX trebuie să îndeplinească următoarele cerinŃe:  
� Să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciŃiu financiar sau 

capitalizarea anticipată de cel puŃin echivalentul în lei a 200.000 EURO calculat la 
cursul de referinŃă al B.N.R. din data înregistrării la SIBEX a cererii de admitere la 
tranzacŃionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacŃionare;  
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� Să îndeplinească condiŃiile prevăzute în Legea privind piaŃa de 

capital şi în Regulamentele emise de către A.S.F. ori condiŃiile prevăzute de legislaŃia 
similară din Ńara de origine;  

� Să plătească tarifele datorate SIBEX şi să nu aibă alte datorii faŃă de aceasta;  
� Să desemneze două persoane care vor menŃine legătura permanentă cu 

Bursa din Sibiu;  
� Să adere la condiŃiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menŃinere la 

tranzacŃionare a acŃiunilor.  
 
 
 
 
 
 

3. Delistarea şi dreptul de retragere 
  

3.1. Delistarea. 
  

Delistarea unui emitent ca urmare a desfiinŃării pieŃelor RASDAQ şi 
NECOTATE poate avea loc în următoarele situaŃii: 

– AGEA decide să nu fie iniŃiat nici un demers în vederea admiterii la 
tranzacŃionare pe piaŃa reglementată sau pe ATS; 

– AGEA nu a fost convocată şi Ńinută în termenul prevăzut de Legea 151/2014; 
– Nu a fost adoptată o hotărâre de către AGEA ca urmare a neîndeplinirii 

condiŃiilor de cvorum sau majoritate 
– ASF a respins cererea de admitere la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată 

sau ATS formulată de emitent. 
 
3.2. Dreptul de retragere. 
 
AcŃionarii au dreptul de a se retrage din societate în condiŃiile art. 134 din 

Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în situaŃia în 
care adunarea generală a acŃionarilor hotărăşte ca societatea să nu facă demersurile 
legale necesare în vederea admiterii la tranzacŃionare a acŃiunilor emise de societate pe 
o piaŃă reglementată sau a tranzacŃionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacŃionare. 

Termenul în care acŃionarii îşi pot exercita dreptul de retragere este de 90 zile 
de la publicarea hotărârii AGEA 

AcŃionarii au dreptul de a se retrage din societate şi în cazurile în care adunarea 
generală convocată potrivit prevederilor art. 2 din Legea 151/2014: 

a) nu se desfăşoară din cauza neîndeplinirii condiŃiilor legale de cvorum; 
b) nu adoptă nicio hotărâre prin neîndeplinirea condiŃiilor legale de majoritate; 
c) nu se desfăşoară în termenul de 120 zile stabilit la art. 2 alin. (1) din Legea 

151/2014. 
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Termenul de exercitare a dreptului de retragere curge din a cincea zi 

lucrătoare de după împlinirea termenului de 120 de zile. 
Dacă dreptul de retragere se naşte în situaŃia respingerii de către ASF a cererii 

de admitere la tranzacŃionare pe o piaŃă reglementată sau ATS formulată de emitent, 
au acest drept de retragere toŃi acŃionarii societăŃii din a cincea zi lucrătoare ulterioară 
publicării deciziei de respingere în Buletinul ASF. 

 
Termeni: 
 

ATS - (abreviere de la termenul în limba engleză, Alternative Trading System) 
– Sistem Alternativ de Tranzacționare, in sensul art. 2, alin. (1), pct. 26 din Legea nr. 
297/2004 privind piaŃa de capital, denumită în continuare Legea nr. 297/2004  

B.V.B. – denumirea prescurtata a S.C. Bursa de Valori București S.A., în 
calitate de Operator de Piața si Operator de Sistem, in sensul Legii nr. 297/2004 si al 
reglementarilor C.N.V.M  

C.N.V.M. – denumirea prescurtata a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, 
autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica; reglementează si 
supraveghează piața de capital, precum si instituțiile si operațiunile specifice acestora 
potrivit legii  

Depozitarul Central - societatea pe acțiuni, membra a grupului Bursa de 
Valori București, care prestează servicii emitenților, intermediarilor si deținătorilor de 
instrumente financiare și care își desfășoară activitatea in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor emise in aplicarea sa  

ASF- Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) se înființează ca autoritate 
administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independență, 
autofinanțată, care își exercită atribuțiile prin preluarea si reorganizarea tuturor 
atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), 
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a 
Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.)  

SIBEX – Bursa de la Sibiu S.C. SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE S.A., 
operaor de piaŃă, în sensul Legii 297/2004 si  ale reglementarilor A.S.F 

 
 
 
CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE 


