
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1430 / 07.10.2014 

 
 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) și d), art. 6 alin. (3), art. 7 
alin. (2), 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 şi completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
având în vedere art. 1 alin. (3), art. 238 și art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind 
piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
având în vedere art. 2 alin. (2) lit. f1) și art. 1292 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
având în vedere art. 2 lit. e) și f), art. 5 pct. 11 și art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 
6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor 
generale ale societăţilor comerciale, cu modificările și completările ulterioare; 
 
având în vedere faptul că prin Decizia A.S.F. nr. 1392/02.10.2014 au fost aprobate 
modificările aduse Codului Depozitarului Central S.A. care vizau reducerea perioadei 
pentru ciclul de decontare de la 3 zile lucrătoare (T+3) la 2 zile lucrătoare (T+2); 
 
în baza Deciziei nr. 925/31.07.2014,  
 
Vicepreşedintele A.S.F. - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 
 
 

D E C I Z I E 
 
Art. 1 (1) În cazul stabilirii de către o adunare generală a acționarilor a unei date de 
înregistrare începând cu data de 8 octombrie 2014, ex-date se calculează cu luarea 
în considerare a ciclului de decontare T+2 zile lucrătoare. În cazul în care ex-date 
este stabilită de adunarea generală a acționarilor pe  baza propunerii în acest sens 
înscrisă în cadrul convocatorului, cu luarea în calcul a ciclului de decontare de T+3 
zile lucrătoare, valabil la data publicării convocatorului, ex-date se recalculează cu 
luarea în considerare a ciclului de decontare de T+ 2 zile lucrătoare, fără nicio altă 
formalitate, prin raportare la respectiva data de înregistrare stabilită de AGA. 
 
(2) Emitenții au obligația informării investitorilor prin rapoarte curente, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, cu privire la modul de calcul al ex-date potrivit alin. (1). 
 
Art. 2 Emitenții care: 
a) au convocat, anterior datei de  6 octombrie 2014, o adunare generală a 
acționarilor care urmează să se țină ulterior acestei date și care au precizat în cadrul 



convocatorului o propunere privind ex-date cu luarea în a ciclului de decontare de 
T+3 zile lucrătoare, valabil la data publicării convocatorului; și 
b) se află în termenul legal referitor la completarea convocatorului, 
au obligația îndeplinirii tuturor formalităților necesare, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare, în vederea stabilirii modului de calcul al ex-date în funcție de ciclul 
de decontare de T+2 zile lucrătoare, potrivit art. 1 alin. (1) prima teză.  
 
Art. 3   Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul 
electronic al A.S.F. pe site-ul www.asfromania.ro. 
 
Art. 4. Direcțiile de specialitate din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții 
Financiare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii, în 
conformitate cu atribuțiile ce le revin. 
 
Art. 5. Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare 
asigură comunicarea prezentei decizii. 
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VICEPREȘEDINTE 
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