
În vederea aprobării 

DOCUMENTULUI DE OFERTĂ / ANUNȚULUI PRELIMINAR, 

 

 

Ofertantul depune la ASF printr-un intermediar o cerere însoțită de: 

a) documentul de ofertă publică (două exemplare originale);  

b) anunţul de ofertă publică de cumpărare/preluare;  

c) declaraţia ofertantului privind preţul oferit în cadrul ofertei*;  

d) dovada depunerii garanţiei reprezentând cel puţin 30% din valoarea totală a ofertei, într-un cont 

bancar al intermediarului, suma ce va fi blocată pe toată perioada ofertei, sau scrisoare de garanţie 

bancară ce acoperă întreaga valoare a ofertei, emisă în favoarea intermediarului și valabilă până la 

data decontării tranzacției aferente ofertei;  

e) copie a contractului de intermediere;  

f) declaraţia ofertantului privind persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în ceea ce 

priveşte emitentul;  

g) declaraţia ofertantului şi documentele legale din care să reiasă preţul la care ofertantul şi 

persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat au achiziţionat acţiuni ale emitentului 

(dacă este cazul);  

h) declaraţia intermediarului ofertei privind eventualele conflicte de interese cu ofertantul şi/sau cu 

alţi clienţi;  

i) raportul întocmit de un evaluator independent, autorizat şi înregistrat la A.S.F. în conformitate cu 

prevederile legale, dacă este cazul;  

j) declaraţie pe răspunderea ofertantului conform căreia documentele depuse sunt conforme cu 

originalul şi reflectă caracteristicile actuale ale ofertantului;  

k) în cazul în care ofertantul este persoană juridică, dovada înregistrării ofertantului şi a 

persoanelor cu care acesta acţionează în mod concertat la autoritatea competentă din ţara de 

origine (număr de înregistrare), actele constitutive ale acestora şi acte adiţionale purtând dovada 

înregistrării lor la autoritatea competentă din ţara de origine, documente legale din care să rezulte 

structura acţionariatului/asociaţilor ofertantului până la nivel de persoană fizică. În cazul în care 

ofertantul este persoană fizică se depun copii ale documentelor care să ateste identitatea acestuia.  

În situaţia în care ofertantul - persoană juridică este admis la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată, se depun documente din care să rezulte identitatea acţionarilor/asociaţilor 

ofertantului, care deţin cel puţin 1% din capitalul social;  

l) structura sintetică a acţionariatului emitentului şi extrase de cont pentru ofertant şi persoanele cu 

care acesta acţionează concertat, dacă aceste persoane deţin acţiuni;  

m) modelul de angajament privind respectarea de către intermediarii prin care se subscrie în 

cadrul ofertei a condiţiilor de derulare a ofertei, precum şi a prevederilor înscrise în documentul de 

ofertă aprobat de ASF, dacă este cazul 

n) poziția Consiliului de administrație al societății subiect al preluării, cu privire la oportunitatea 

preluării, în cazul ofertei publice de preluare voluntară. 

 

Alte informatii: 

 Declaraţiile sunt prezentate A.S.F., conform art. 57 alin (2) din Regulamentul CNVM nr. 

5/2018  într-una din următoarele variante:  

a) declaraţie autentificată;  

b) declaraţia dată în faţa angajatului A.S.F. responsabil cu analizarea cererii formulate de 

ofertant.  

 

 

 



Declaraţia prevăzută la lit a), va fi anterioară datei de înregistrare la ASF după cum 

urmează: 

a) cu cel mult  5 zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice si juridice române,  

b) cu cel mult 20 de zile lucrătoare în cazul pers fizice si juridice străine.  

În situația în care intervin modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii unei declarații, 

semnatarul acesteia are obligația de a o actualiza în mod corespunzător, în termen de 24 

de ore de la data de la care a luat la cunoștință de modificare acestea depunându-se  la 

ASF în aceleași condiții ca cele menționate anterior. 

 

 Documentul de ofertă, anunţul de ofertă/preliminar, precum şi orice alte documente 

aferente ofertei publice de cumpărare/preluare nu vor cuprinde menţiuni referitoare la preţ, 

spaţiul destinat acestor menţiuni fiind completat ulterior aprobării anunţului 

preliminar/documentului de ofertă publică.  

 

* Declaraţia ofertantului privind preţul oferit, precum şi dovada depunerii garanţiei sau, după 

caz, scrisoarea de garanţie bancară, sunt depuse la ASF obligatoriu în plic închis şi sigilat. 

 

 

 

 

Urmare analizării cererii si documentelor depuse, ASF își rezervă dreptul de a solicita informații și 

documente pe care le consideră necesare. 

 

 


