Instrucţiune privind societăţile comerciale ale căror acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa
RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate
- proiect Art. 1 Prevederile prezentei instrucțiuni sunt aplicabile acţiunilor tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ
sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate.
Art. 2 (1) În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei instrucţiuni, toate acţiunile
tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate 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.
(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1) vor fi suspendate de la tranzacţionare de pe Piaţa RASDAQ sau
de pe piaţa valorilor mobiliare necotate, după caz, cu 3 zile lucrătoare anterior începerii
tranzacţionării lor pe sistemul alternativ de tranzacţionare.
(3) Retragerea de la tranzacţionare de pe sistemul alternativ de tranzacţionare a acţiunilor
prevăzute la alin. (1) se poate realiza exclusiv prin ofertă publică de cumpărare sau în conformitate
cu reglementările emise de C.N.V.M. în materie.
Art. 3 (1) Consiliul de administraţie/directoratul fiecăreia dintre societăţile comerciale ale cărei
acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate care, la data
intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, îndeplinesc condițiile de admitere pe o piaţă reglementată
prevăzute la art. 213, art. 215 și art. 217 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa
de capital, cu modificările şi completările ulterioare, are obligația să includă ca punct distinct pe
ordinea de zi a proximei adunări generale a acționarilor, care nu poate fi ţinută mai târziu de 9 luni
de la data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni, aprobarea sau respingerea propunerii de
admitere a acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A., autorizată de
C.N.V.M. prin Decizia nr. 370/31.01.2006.
(2) În situația în care adunarea generală a acţionarilor aprobă iniţierea demersurilor pentru
admiterea la tranzacționare a acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de S.C. B.V.B. S.A.,
autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 370/31.01.2006, emitentul are obligația să transmită la
C.N.V.M., în termen de 6 luni de la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor,
prospectul de admitere la tranzacționare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
în vederea aprobării acestuia.
(3) Societăţile comerciale ale căror acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa
valorilor mobiliare necotate care, la data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, îndeplinesc
condițiile de admitere pe o piaţă reglementată prevăzute la art. 213 și art. 215 din Legea nr.
297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu îndeplinesc
condiţia prevăzută la art. 217 alin. (2) lit. a) din legea menţionată, pot convoca adunarea generală
a acţionarilor pentru aprobarea propunerii de admitere a acţiunilor pe piaţa reglementată
administrată de S.C. B.V.B. S.A., autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 370/31.01.2006.
(4) În situația în care adunarea generală a acţionarilor prevăzută la alin. (3) aprobă iniţierea
demersurilor pentru admiterea la tranzacționare a acţiunilor pe piaţa reglementată administrată de
S.C. B.V.B. S.A., autorizată de C.N.V.M. prin Decizia nr. 370/31.01.2006, emitentul are obligaţia să
solicite C.N.V.M. aprobarea pentru derogarea de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 217 alin.
(2) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,
iar în cazul în care C.N.V.M. aprobă această derogare, emitentul are obligaţia să transmită la
C.N.V.M. prospectul de admitere la tranzacționare, întocmit în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
(5) C.N.V.M. nu percepe tarif pentru aprobarea prospectului prevăzut la alin. (2) şi alin. (4), dacă
solicitarea de aprobare se primeşte în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
instrucțiuni.

Art. 4 (1) Încălcarea prevederilor prezentei instrucţiuni constituie contravenție și se sancționează
în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și
completările ulterioare şi ale reglementărilor C.N.V.M. în vigoare.
(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
Art. 5 S.C. Bursa de Valori București S.A. are obligaţia de a asigura asistenţa juridică/tehnică
necesară societăţilor comerciale ale căror acţiuni se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe
piaţa valorilor mobiliare necotate în legătură cu drepturile şi obligaţiile emitenţilor ale căror acţiuni
se tranzacţionează pe piaţa reglementată sau pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrate
de S.C. B.V.B. S.A.
Art. 6 S.C. B.V.B. S.A. şi S.C. Depozitarul Central S.A. vor urmări aducerea la îndeplinire a
prevederilor art. 2.
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