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COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

DISPUNERE DE MĂSURI 
NR. 05 / 03.10.2003

În temeiul competentelor sale conferite de prevederile art. 2 si art. 7 alin. 1 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobata prin Legea nr.514/2002,

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 si art. 5 din cadrul OUG nr. 28/09.04.2002 aprobata prin Legea nr. 525/05.08.2002,

În temeiul hotarârilor Parlamentului nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002 si nr. 31/04.11.2002,

În baza hotarârii luate în sedinta Comisiei din data de 30.09.2003,

În scopul asigurarii protectiei actionarilor,

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare dispune urmatoarele

MASURI

Art. 1. Societatile detinute public care îndeplinesc conditiile prevazute în cadrul art. 136 alin. 1 lit. b din OUG nr.28/2002 aprobata
prin Legea nr. 525/2002 îsi vor pierde acest statut numai în situatia derularii si finalizarii ofertei publice obligatorii, initiate de catre
actionarul care, singur sau împreuna cu persoanele cu care actioneaza concertat, are obligatia de a derula o astfel de oferta publica
în conformitate cu prevederile art. 134 alin. 3, art. 135 alin. 4 sau 138 din OUG nr.28/2002 aprobata prin Legea nr.525/2002 si
modificata prin OUG nr.165/2002.

Art. 2. Raportul curent continând convocatorul adunarii generale extraordinare a actionarilor ce are ca punct pe ordinea de zi
declararea unei societati ca societate de tip închis va fi transmis catre CNVM si piata reglementata în termen de 24 de ore de la
adoptarea hotarârii Consiliului de Administratie/ Administratorului Unic privind convocarea adunarii. Netransmiterea acestui raport
curent constituie contraventie conform prevederilor art. 172 din OUG 28/2002 aprobata prin Legea 525/2002 si va fi sanctionata cu
amenda în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.3. Actiunile emise de o societate detinuta public vor fi suspendate de la tranzactionare cu 2 zile lucratoare înainte de data de
referinta a adunarii generale extraordinare a actionarilor în care urmeaza a fi discutata declararea societatii ca societate de tip închis.

Art. 4. În vederea transformarii societatilor detinute public în societati închise, acestea vor solicita CNVM , anterior mentionarii
acestui eveniment la Oficiul National al Registrului Comertului, avizul prealabil care confirma respectarea reglementarilor si
prevederilor legale incidente.

Art. 5. Directia Emitenti va urmari aducerea la îndeplinire a prezentelor masuri.

PREŞEDINTE, 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE
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