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AVIZUL NR. 152/17.06.2016 
 

 
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.14 şi art. 27 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, 

În considerarea art. 2 alin. (1) pct. 18 și art. 183 alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a art. 15 alin. (1) și (3) 
din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu 
modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere adresa SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, înregistrată 
la A.S.F. cu nr. RG107371/23.12.2015, prin care a solicitat să se clarifice dacă oferirea de 
către o societate dintr-un stat nemembru UE a unor instrumente financiare netransferabile de 
tipul opțiunilor pe acțiuni unui număr de peste 150 de angajați ai filialei/societății afiliate din 
România a acestei societăți constituie o ofertă care este exceptată de la aplicarea cerințelor 
referitoare la prospect, în condițiile în care acțiunile respectivei societăți sunt tranzacționate 
pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru și nu se intenționează admiterea la 
tranzacționare pe o piață reglementată din România 

 
 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul 

Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:    
                                                                   

 
AVIZ 

 
Art. 1 (1) În cazul oferirii de opțiuni netransferabile pe acțiuni emise de către o societate care 
nu are sediul central ori sediul social în Uniunea Europeană, către actualii sau foștii angajați 
sau membrii ai conducerii unei filiale a acesteia din România, nu este incidenta obligația de 
publicare a unui prospect de ofertă sau de notificare a ASF cu privire la termenii ofertei. 
 
(2) În înțelesul prezentului act individual, prin opțiune netransferabilă pe acțiuni se înțelege 
instrumentul financiar emis în considerarea calităţii persoanei căreia i se acordă, care nu 
poate fi înstrăinat şi care poate fi exercitat doar de respectiva persoană.  
 
  (3) Opțiunile netransferabile, care sunt acordate actualilor sau foștilor membri ai conducerii 
sau către angajați și care dau dreptul acestora să achiziționeze acțiuni, nu se încadrează în 
categoria valorilor mobiliare în sensul definiției prevăzută la art. 2 pct. 3 din Regulamentul 
CNVM nr. 31/2006 



 
 
Art. 2 Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării către SCA Nestor Nestor Diculescu 
Kingston Petersen şi va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică și pe site-ul acesteia 
(www.asfromania.ro).  
 
Art. 3 Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare 
asigură comunicarea prezentului aviz. 
 

 

VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 


