AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE

DECIZIA NR. 476/05.06.2014
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art.2 alin.(1) lit. a) şi lit. d), art. 6 alin. (3)
şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi
completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Atestatului CNVM nr.14/25.01.2007, prin care se
confirmă faptul că DEPOZITARUL CENTRAL S.A. este singura instituţie din
România abilitată să aloce şi să gestioneze codurile ISIN-International Securities
Identification Number, precum şi codurile CFI-Clasification of Financial Instruments,
stabilite de ISO-International Organization for Standardization şi să se înregistreze la
ANNA-Association of National Numbering Agencies, în calitate de Agenţie Naţională
de Numerotare a instrumentelor financiare,
Având în vedere adresa Sibex-SIBIU Stock Exchange SA înregistrată la ASF
cu nr.RG/42790/05.05.2014,
Având în vedere formatul și conținutul codurilor AII (Alternative Instrument
Identifier) prevăzute în documentele emise de ESMA,
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din
data de 05.06.2014, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor
Financiare a decis emiterea următorului act individual:
DECIZIE
Art.1 (1) Piețele reglementate administrate de către Bursa de Valori București SA și
Sibex - Sibiu Stock Exchange SA vor admite la tranzacționare instrumente financiare
care au primit în prealabil fie codul standard ISO 6166 (ISIN), fie, în situația
instrumentelor financiare derivate, codul AII (Alternative Instrument Identifier).
(2) Bursa de Valori București SA și Sibex - Sibiu Stock Exchange SA au obligația
publicării codurilor menționate la alin.(1) pe website-urile proprii.
Art.2 În cazul utilizării codurilor AII, Bursa de Valori București SA și Sibex - Sibiu
Stock Exchange SA au obligația să se asigure că formatul și conținutul acestora
respectă metodologia stabilită de ESMA.
Art.3 Prezenta decizie se va comunica către Bursa de Valori București SA și Sibex Sibiu Stock Exchange SA și se publică în Buletinul electronic al A.S.F. și pe site-ul
www.asfromania.ro.
Art.4 Prezenta decizie intră în vigoare de la data de 01.09.2014.
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Art.5 Începând cu data prevăzută la art.4, prevederile Deciziei CNVM
nr.1092/03.07.2007 își încetează aplicabilitatea.
Art.6 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.7 Direcția Reglementare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare
asigură comunicarea prezentei decizii.

Vicepreședinte
Mircea URSACHE
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