
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

                                                                                                                                    

 
AVIZUL NR. 284/07.11.2016 

 

  

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 

7 alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare și art. 

9 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 pentru aprobarea Statutului C.N.V.M., 

 

În considerarea faptului că Legea nr. 297/2004 privind piața de capital nu cuprinde prevederi 

exprese prin care emitenții cu sediul social în state nemembre ale Uniunii Europene să fie exonerați 

de la obligațiile stabilite prin prevederile art. 202-205, Secțiunea 6-Ofertele Publice de preluare 

Obligatorii, Capitolul 1, Titlul V-Operațiuni pe Piață,  

 

Legea nr. 297/2004  privind piața de capital este o lege specială care reglementează operațiunile 

specifice derulate prin intermediul pieței de capital și se aplică activităților și operațiunilor 

desfășurate pe teritoriul României, 

 

Având în vedere prevederile Secțiunii 6-Ofertele Publice de Preluare Obligatorii (art. 203 - art. 

205) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

care fac parte din Capitolul I, Titlul V-OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ, referitoare la drepturile şi 

obligaţiile acţionarilor societăţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată 

 

Având în vedere adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/59003/16.08.2016 și 

RG/70229/03.10.2016 ale  societății NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS plc. 

(NEPI), societate pe acțiuni înregistrată în baza Legii societăților comerciale a Isle of Man, prin 

reprezentant convențional Andrei Burz-Pînzaru, avocat în cadrul Reff & Asociații SCA, societate 

de avocați afiliată rețelei Deloitte Legal în România, prin care a solicitat un punct de vedere    

oficial al A.S.F. cu privire la legea aplicabilă  ofertelor  publice de preluare  în cazul NEPI, 

societate cu sediul social într-un stat terț și ale cărei valori mobiliare sunt admise la      

tranzacționare pe Bursa de Valori București, precum și pe piața principală a Bursei de Valori 

Johannesburg, (legea sa națională sau legea română), 

 

În respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea A.S.F., referitoare la protecția 

investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 

în temeiul art. 5 lit. a din O.U.G. nr. 93/2012, 

 

  

în baza analizei direcțiilor de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere 

Financiară  adoptate în ședința din data de 07.11.2016, A.S.F. emite următorul: 

  

 



 

 

AVIZ 

  

Art. 1 Prevederile art. 203 – art. 205 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 

modificările și completările ulterioare, se aplică în cazul emitentului NEW EUROPE PROPERTY 

INVESTMENTS plc. (NEPI), cu sediul social  într-un stat terț și ale cărui acțiuni sunt admise la 

tranzacționare pe o piață reglementată din România.  

 

 

Art. 2 Prezentul aviz se comunică NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS plc. (NEPI), 

reprezentată convențional prin Andrei Burz-Pînzaru, avocat în cadrul Reff & Asociații SCA şi va 

fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică și pe site-ul acesteia (www.asfromania.ro).  

  

Art. 3 Direcția juridică din cadrul A.S.F.  asigură comunicarea prezentului aviz.  

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

Mișu NEGRIȚOIU 
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