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REFERAT DE APROBARE 

privind proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 

4/2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit 

 

 

Propunerile vizează în principal modificarea unor dispoziții ale regulamentului referitoare la 

limita până la care pot fi emise certificate de depozit, precum și introducerea unor dispoziții referitoare 

la posibilitatea de delistare a certificatelor de depozit, în contextul noilor evoluții înregistrate la nivelul 

pieței de capital și a necesității clarificării/soluționării diferitelor aspecte sesizate de participanți din 

piață cu privire la aplicarea prevederilor acestui regulament.  

Astfel, prin proiectul de regulament se propune diminuarea limitei din numărul de acţiuni 

obiect al ofertei pentru care se pot emite certificatele de depozit reglementate prin Regulamentul nr. 

4/2013, la ”cel mult 1/10 din numărul de acţiuni obiect al ofertei, dar fără a se depăşi 1/3 din numărul 

total de acţiuni emise de societatea emitentă”. Totodată, prin proiectul de regulament a fost propusă  

și eliminarea dispozițiilor care menționau că A.S.F. poate institui derogări de la prevederile care 

stabilesc limitele pentru care se pot emite certificate de depozit. 

La nivelul proiectului de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. 

nr. 4/2013 au fost introduse și unele dispoziții referitoare la situația în care emitentul  hotărăște 

delistarea certificatelor de depozit. Astfel, au fost introduse inclusiv prevederi referitoare la 

posibilitatea emitentului de certificate de depozit ca, după ce delistarea devine efectivă, să poată vinde, 

în numele deținătorilor de certificate de depozit, acțiunile suport pentru care au fost emise certificate 

de depozit. 

 

La nivelul proiectului de regulament au fost introduse și dispoziții potrivit cărora prevederile 

proiectului de regulament  care se referă la modificarea limitei din numărul de acțiuni obiect al ofertei 

pentru care se pot emite certificate de depozit (modificarea art. 14 (1) din Regulamentul nr. 4/2013), 

precum și cele care se referă la introducerea unor prevederi privind delistarea certificatelor de depozit 

nu se aplică situațiilor în care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt deja emise și 

admise la tranzacționare certificate de depozit având la bază acțiuni emise de societăți conform art. 1 

din Regulamentul ASF nr. 4/2013. 
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Totodată, la nivelul proiectului pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 

4/2013 au fost incluse și unele modificări generate de modificări legislative recente, precum și unele 

modificări generate de necesitatea ajustării referințelor la anumite articole din Legea nr. 24/2017, în 

condițiile în care această din urmă lege a fost republicată și, pe cale de consecință, la nivelul acesteia 

s-a realizat o renumerotare a articolelor din cuprinsul ei.  

 


