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REFERAT DE APROBARE 

REFERITOR LA PROIECTUL DE REGULAMENT PRIVIND TRANSFERUL SAU 

RETRAGEREA DE LA TRANZACȚIONARE A VALORILOR MOBILIARE ALE 

EMITENȚILOR ÎN CAZUL ÎNCHIDERII UNUI SISTEM ALTERNATIV DE 

TRANZACȚIONARE 

 

 

Elaborarea proiectului de regulament a avut în vedere necesitatea existenței unui cadru de 

reglementare privind transferul emitenților în cazul închiderii unui sistem alternativ de 

tranzacționare, ca urmare a fuziunii operatorului de sistem cu un alt operator de sistem sau, după 

caz, ca urmare a unei hotărâri a operatorului de sistem, în condiții de protecție a investitorilor pe 

piața de capital și cu respectarea unor principii de bază menite să creeze premisele unei 

tranzacționări adecvate a valorilor mobiliare pe piața de capital. 

 

Menționăm că principalele principii avute în vedere la redactarea proiectului de regulament au 

fost următoarele: 

- admiterea la tranzacționare pe un sistem alternativ de tranzacționare se realizează cu acordul 

emitentului, AGEA emitentului urmând a se pronunța în acest sens;  

- în vederea admiterii la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cadrul unui sistem 

alternativ de tranzacționare trebuie îndeplinite condițiile de admitere pe respectivul sistem, lucru 

confirmat prin acordul dat în acest sens de operatorul de sistem; 

- întrucât în cazul retragerii de la tranzacționare a valorilor mobiliare, acționarii nu vor mai avea 

oportunitatea de a vinde valorile mobiliare prin intermediul pieței de capital, este necesară 

asigurarea protecției corespunzătoare a investitorilor în respectivele societăți, considerându-se că 

este adecvat  ca acționarii să aibă posibilitatea  de a se retrage din societate, anterior retragerii de 

la tranzacționare, la un preț determinat de un evaluator independent autorizat; 

- în cazul unei fuziuni, societatea absorbantă/societatea care rezultă în urma fuziunii preia activele 

și pasivele, respectiv drepturile și obligațiile societăților absorbite/societăților participante la 

fuziune. În situația specială a unui operator de sistem care administrează sisteme de tranzacționare 

pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de emitenți, este necesară clarificarea 

modalității de transfer a respectivilor emitenți pe sistemele administrate de societatea 

absorbantă/societatea rezultată în urma fuziunii. 

 

Astfel, proiectul de regulament tratează aspecte legate de: 

- transferul emitenților de pe sistemul alternativ de tranzacționare care își încetează 

activitatea ca efect al fuziunii pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de către 

operatorul de sistem absorbant/care rezultă în urma fuziunii; 

- desfășurarea de către emitent a unei adunări generale extraordinare a acționarilor pentru a 

adopta o hotărâre cu privire la tranzacționarea  pe un sistem alternativ de tranzacționare sau 

retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționare, cu respectarea dreptului acționarilor de a se 

retrage din societate; 

- situațiile în care valorile mobiliare sunt retrase de la tranzacționare și procedura care 

trebuie avută în vedere pentru acordarea dreptului acționarilor de a se retrage din societate, la un 

preț determinat potrivit standardelor internaționale de evaluare de către un evaluator independent 

autorizat înregistrat la ASF; 

- aplicarea unor prevederi ale regulamentului și în cazul în care adunarea generală 

extraordinară a unui operator de sistem hotărăște închiderea unui sistem alternativ de 

tranzacționare, fără a hotărî fuziunea cu un alt operator de sistem. 

 


