
Instrucţiunea nr.    /2011 privind societăţile comerciale ale căror acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa 
RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate 

 
(proiect) 

 
Art. 1 (1) Prezenta instrucţiune reglementează programul pilot destinat societăţilor comerciale ale căror 
acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate în vederea 
tranzacţionării acestora pe piaţa reglementată sau pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrate de 
S.C. B.V.B. S.A. 
 
(2) S.C. B.V.B. S.A. va transmite la C.N.V.M. lista emitenților care, la data de 31.12.2010, îndeplinesc 
condițiile de admitere pe o piaţă reglementată, prevăzute la art. 213, art. 215 și art. 217 alin. (1) și (2) din 
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 
maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni. 
 
Art. 2 S.C. B.V.B. S.A. va informa emitenții înscrişi în lista prevăzută la art. 1 alin. (2) cu privire la 
îndeplinirea condițiilor de admitere pe o piață reglementată, concomitent cu notificarea C.N.V.M. 
 
Art. 3 Emitenții selectați de S.C. B.V.B. S.A. au obligația să convoace și să desfășoare AGEA pentru a se 
pronunța cu privire la admiterea pe piaţa reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A., în termen de 
maximum 9 luni de la data informării prevăzute la art. 2. 
 
Art. 4 (1) În situația în care AGEA aprobă admiterea la tranzacționare pe piaţa reglementată administrată de 
S.C. B.V.B. S.A., emitentul are obligația să transmită la C.N.V.M., în termen de 6 luni de la data AGEA care 
hotărăște admiterea, prospectul întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
(2) C.N.V.M. nu percepe tarif pentru aprobarea prospectului prevăzut la alin. (1), dacă acesta se transmite în 
termen de 6 luni de la data informării prevăzute la art. 2.  
 
Art. 5 Acțiunile emitenților vor fi admise la tranzacționare pe piața reglementată  administrată de S.C. 
B.V.B. S.A. ulterior publicării prospectului prevăzut la art. 4 şi îndeplinirii condiţiilor prevăzute de 
reglementările pieței reglementate administrate de S.C. B.V.B. S.A. 
 
Art. 6 S.C. B.V.B. S.A. are obligaţia de a asigura suportul necesar emitenţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) în 
ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile emitenţilor ale căror acţiuni se tranzacţionează pe piaţa reglementată 
administrată. 
 
Art. 7 Acţiunile emitenţilor care nu au fost admise la tranzacționare pe piața reglementată administrată de 
S.C. B.V.B. S.A. se vor tranzacţiona pe sistemul alternativ de tranzacţionare ATS administrat de S.C. B.V.B. 
S.A. şi aprobat de C.N.V.M. prin Decizia C.N.V.M. nr. 534/21.04.2010, la împlinirea termenului de 18 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentei instrucţiuni.  
 
Art. 8 (1) Până la data începerii tranzacţionării pe piaţa reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A. sau pe 
sistemul alternativ de tranzacţionare ATS administrat de S.C. B.V.B. S.A., 

a)  emitenţii ale căror acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare 
necotate vor avea obligaţii de raportare conform regulilor aplicabile în prezent, 

b)  acţiunile emitenților prevăzuți la lit. a) se vor tranzacţiona conform regulilor aplicabile în prezent. 
 
(2) Retragerea de la tranzacţionare din cadrul oricărei pieţe sau sistem alternativ de tranzacţionare a 
societăţilor comerciale care au făcut parte din Programul de Privatizare în Masă se va face exclusiv prin 
ofertă publică de cumpărare adresată tuturor acţionarilor pentru toate deţinerile acestora sau în conformitate 
cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 8/2006. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 


