
Documentele necesare retragerii de la tranzacţionare a acţiunilor emise de un emitent în baza unei 

Hotărâri AGEA şi radierea acestora din evidenţa ASF, fără a se limita la acestea, sunt următoarele: 

- Copia Monitorului Oficial şi a ziarului în care a fost publicat convocatorul AGEA, 

- Structura sintetică a acţionariatului la data de referinţă a AGEA care să menţioneze şi numărul de 

acţionari - document eliberat de către Depozitarul Central, 

- Procesul verbal al AGEA şi lista acţionarilor prezenţi, 

- Copia ziarelor în care a fost publicată hotărârea AGEA, 

- Copia Monitorului Oficial în care a fost publicată hotărârea AGEA, 

- Structura sintetică a acţionariatului la data de înregistrare stabilită de AGEA care să menţioneze şi 

numărul de acţionari - document eliberat de către Depozitarul Central, 

- Raportul de evaluare, integral, întocmit în vederea stabilirii preţului ce va fi plătit acţionarilor care 

nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacţionare şi solicită retragerea din 

societate, 

- Declaraţia pe răspunderea reprezentantului legal al societății din care să reiasă dacă societatea a 

informat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire toţi acţionarii înregistraţi la data de 

referinţă care nu au participat la AGEA sus menţionată, cu privire la hotărârile adoptate în această 

adunare, inclusiv cu privire la preţul pe acţiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii 

acţionarilor din cadrul societăţii (se va anexa modelul acestor scrisori, semnat şi ştampilat conform cu 

originalul), 

- Declaraţia pe răspunderea reprezentantului legal al societății din care să reiasă dacă toate 

solicitările de retragere din societate ale acţionarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de 

retragere de la tranzacţionare au fost soluţionate şi dacă acţionarilor le-a fost achitată 

contravaloarea acţiunilor, (se va anexa lista acestor acţionari şi numărul de acţiuni răscumpărate), 

neexinstând alte cereri nesoluţionate, 

- Actul adiţional la Actul constitutiv (dacă este cazul), 

- Certificatul de înscriere Menţiuni emis de ORC, aferent înregistrării în Registrul Comerţului a 

hotărârii AGEA de retragere de la tranzacţionare, 

- Declaraţia pe răspunderea reprezentantului legal al societății din care să reiasă dacă hotărârea 

AGEA a fost atacată în instanţă în conformitate cu prevederile art. 132 din cadrul Legii nr. 31/1990 R 

şi, respectiv, dacă au fost înregistrate opoziţii la hotărârea AGEA amintită, în conformitate cu 

prevederile art. 62 din cadrul aceleiaşi legi, 

- dovada achitării tarifului de radiere din evidențele ASF a valorilor mobiliare, având în vedere că 

tariful trebuie plătit la data depunerii cererii, în conformitate cu prevederile art. 29  alin. 1 din 

Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Notă: Tariful prevăzut de Regulamentul nr. 16/2014 aferent radierii din evidența ASF a valorilor 

mobiliare este de 500 lei 

Plata se  va face în contul ASF Detalii fiscale A.S.F.  

CUI: 31588130  



Cont: RO60TREZ70020F365000XXXX - deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a 

municipiului Bucureşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


