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DECIZIA  NR. 834/01.10.2013 

 
 
 

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
 
În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. b), art.6 alin.(3), art. 14, 
art. 15 și art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (denumită în continuare 
A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 363 din 18.06.2013, 

Având în vedere adresele Franklin Templeton Investment Management Ltd - Sucursala 
București, S.A.I. Certinvest S.A. și Asociaţia Administratorilor de Fonduri, înregistrate la 
A.S.F. cu nr. A-11482/12.09.2013, nr. A-11595/13.09.2013 și nr. A-11825/18.09.2013,  

În urma deliberărilor din ședința din data de 30.09.2013, 

 
Emite următoarea: 

DECIZIE 
 
Art. 1. (1) Până la momentul admiterii la tranzacționare, acțiunile subscrise de către OPC în 
cadrul unei oferte publice inițiale de vânzare de acțiuni sunt considerate “valori mobiliare 
nou-emise”, așa cum sunt acestea menționate în anexele la Dispunerea de măsuri a CNVM 
nr. 18/2010, respectiv în Anexa 4 la Regulamentul CNVM nr. 4/2010 și sunt evaluate pe 
baza prețului de achiziție a acțiunilor subscrise în cadrul ofertei publice. 

(2) În cazul în care admiterea la tranzacționare a respectivelor acțiuni nu se realizează în 
termen de maxim 12 luni de la data inițierii perioadei de derulare a ofertei, acțiunile indicate 
la alin. (1), vor fi evaluate similar acțiunilor neadmise la tranzacționare, conform metodelor 
precizate la art. 5 alin. (1) din Dispunerea de măsuri CNVM nr. 23/2012, respectiv art. 19 
alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. 2. (1) În cazul în care oferta publică de valori mobiliare indicată la art. 1 implică 
emiterea de drepturi de alocare tranzacționabile, drepturile de alocare care revin OPC care 
au subscris si plătit integral acțiuni în cadrul ofertei indicate la art. 1, respectiv în cadrul 
perioadei de exercitare a dreptului de preferință, sunt evaluate astfel: 

a) între data emiterii şi data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de 
alocare pe baza prețului de achiziție a acțiunilor subscrise în cadrul ofertei publice; 

b) între data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de alocare şi data 
efectivă a admiterii la tranzacţionare a acţiunilor, pe baza preţului de închidere 
aferent fiecărei zile de tranzacţionare a respectivelor drepturi de alocare. 

(2) În cazul în care OPC care au subscris și plătit integral acțiuni în cadrul ofertei indicate la 
art. 1, dețin acțiuni ale respectivei societăți anterior derulării ofertei publice și admiterii la 
tranzacționare a respectivelor acțiuni, acestea sunt evaluate astfel: 



a) între data emiterii şi data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de 
alocare, conform metodelor precizate la art. 1 alin. (2); 

b) între data eventualei admiteri la tranzacţionare a drepturilor de alocare şi data 
efectivă a admiterii la tranzacţionare a acţiunilor la preţul de închidere aferent 
fiecărei zile de tranzacţionare a respectivelor drepturi de alocare. 

 
Art. 3. Drepturile de alocare indicate la art. 2 vor fi prezentate în cadrul formularelor de 
raportare ale OPC astfel: 

a) până la momentul admiterii la tranzacționare în cadrul secțiunilor aferente deținerilor de 
alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare neadmise la tranzacționare pe o 
piaţă reglementată din România. 

b) de la momentul admiterii la tranzacționare și până ala momentul emisiunii acțiunilor 
subscrise în oferta publică, în cadrul secțiunilor aferente deținerilor de alte valori 
mobiliare asimilate acţiunilor şi instrumente ale pieţei monetare admise sau 
tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România. 

 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor Financiare 
asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii. 
 
Art. 5. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumentelor și Investițiilor financiare 
asigură comunicarea prezentei decizii și publicarea acesteia în Buletinul și pe site-ul 
Autorității de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro). 
 

 

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,  

DAN RADU RUȘANU 
 


