
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 

 
                                                        DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 8 

 
 
În temeiul competenţelor sale conferite de prevederile art. 2 şi în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1)  şi (10) 
din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificată şi completată prin 
Legea nr. 297/2004 modificată prin Legea nr. 208/2005, 
 

conform Hotărârilor Parlamentului României nr. 19/27.06.2001, nr. 17/29.05.2002, nr. 19/18.10.2004 şi nr. 

37/27.06.2005, 

având în vedere dispoziţiile art. 183 alin. (3) lit. c) din Legea 297/2004 modificată prin Legea 208/2005, 
 
în baza hotărârii adoptate  în şedinţa de Comisie din data de 21.07.2005,  
 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune următoarele: 
 
 
Art. 1. Emisiunea de obligaţiuni de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe piaţa 
de capital, oferită spre subscriere exclusiv acţionarilor acestora, se efectuează pe baza unui prospect simplificat 
aprobat de către CNVM, întocmit în conformitate cu prevederile Anexei nr. 17 a Regulamentului CNVM nr. 13/2004 
privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, fiindu-i aplicabile dispoziţiile art.6 din Regulamentul CNVM nr. 
2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.  
  
Art.2. Majorarea capitalului social ca urmare a exercitării dreptului de conversie în acţiuni a obligaţiunilor 
convertibile emise în conformitate cu prevederile art.1, se consideră realizată cu acordarea dreptului de preferinţă în 
situaţia în care emisiunea a fost oferită exclusiv spre subscriere acţionarilor societăţii în mod proporţional cu cota 
deţinută de aceştia la capitalul social al emitentului. 
 
Art.3  Majorarea capitalului social ca urmare a conversiei obligaţiunilor convertibile în acţiuni emise fără respectarea 
prevederilor art.2 se realizează cu acordarea dreptului de preferinţă tuturor acţionarilor sau prin ridicarea acestui drept 
cu respectarea strictă a prevederilor art. 240 din Legea nr. 297/2004 modificată prin Legea nr. 208/2005. 
 
Art.4  Dreptul de preferinţă aferent obligaţiunilor emise în condiţiile art.2 este negociabil şi transferabil prin înscriere 
în registrul acţionarilor emitentului. 
 
Art. 5. Prezenta Dispunere de Măsuri va fi publicată în Buletinul CNVM şi intră în vigoare la data publicării pe 
pagina de internet a C.N.V.M. (www.cnmvr.ro). 
 
Art. 6. Direcţia Generală Supraveghere, Secretariatul General şi Directorul General Executiv vor urmări ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei Dispuneri de măsuri. 
 

 
 

PRESEDINTE, 
 

             
                                                              Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 


