
Instrumente de capital propriu (acțiuni si instrumente similare) 

 

Începând cu data de 23 septembrie 2019, ESMA permite accesul la informațiile actualizate vizând rezultatele calculelor 

anuale de transparență pentru instrumentele de capital propriu, cu aplicabilitate din data de 30 septembrie 2019 până 

la data de 31 martie 2020, atât prin sistemul FITS, în format XML (inclusiv la instrucțiunile de descărcare a fișierelor 

XML)), cât și prin intermediul registrelor electronice de pe interfața web a ESMA. Aceste rezultate actualizate ale 

calculelor anuale de transparență includ: 

 

- evaluarea lichidității conform articolelor 1 - 5 din Regulamentul delegat (UE) 2017/567; 

- determinarea celei mai relevante piețe din punct de vedere al lichidității (Most Relevant Market - MRM), 

conform articolului 4 din Regulamentul delegat (UE) 2017/587 (RTS 1); 

- determinarea mediei zilnice Average Daily Turnover (ADT) relevantă pentru calcularea pragurilor pre și post-

tranzacționare aferente valorilor dimensiunilor mari în scară (Large In Scale - LIS); 

- determinarea valorii medii a tranzacțiilor (Average Value of Transactions - AVT) și a mărimii standard de piață 

aferente (Standard Market Size- SMS); și, 

- determinarea numărului mediu zilnic de tranzacții pe piața cea mai relevantă din punct de vedere al lichidității 

(Average Daily Number of Transactions - ADNT), necesar pentru stabilirea regimului pașilor de cotare. 

 

Astfel, conform prevederilor legale în vigoare, cerințele de transparență pre-tranzacționare pot fi derogate, în cazul 

tranzacțiilor cu instrumente financiare ale căror mărimi depășesc pragurile LIS, iar operatorii independenți trebuie să 

îndeplinească obligațiile privind cerințele de trasparență pre-tranzacționare pentru instrumentele financiare lichide, 

tranzacționate în locuri de tranzacționare, precum și atunci când utilizează un ordin de tranzacționare a cărui mărime 

depășește mărimea standard de piață aferentă instrumentului financiar respectiv (SMS). 

 

Totodată, informațiile post-trading pot beneficia de publicare amânată pentru cazul tranzacțiilor a căror mărime 

depășește pragurile LIS ale instrumentului financiar în cauză.  

 

De la data de 1 aprilie 2020 vor fi aplicabile rezultatele calculelor anuale de transparență pentru instrumentele de 

capital propriu ce vor fi publicate de către ESMA la data de 1 martie 2020 

 

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_fitrs_files
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_fitrs_equities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0567&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0387.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC

