
 
 

 

 

 

 
NOTA DE PREZENTARE 

a proiectului de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA  
privind măsurile alternative de performanță 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 16 alin (1) din Regulamentul UE nr. 1095/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității 
europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de 
modificare a Directivei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,  
ESMA  emite ghiduri și recomandări adresate autorităților competente sau participanților la 
piețele financiare în scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și eficace în materie 
de supraveghere în cadrul SESF și al garantării aplicării comune, uniforme și coerente a 
dreptului Uniunii. Astfel, a fost adoptat Ghidul privind măsurile alternative de performanță 
care a fost publicat pe site-ul ESMA în data de 05.10.2015. 
De asemenea, în conformitate cu art. 16 alin. (3) din același regulament, autoritățile 
competente și participanții la piețele financiare trebuie să depună toate eforturile ncesare 
pentru a respecta ghidurile și recomandările emise de ESMA.  
Ghidul vizează promovarea utilității și transparenței Măsurilor Alternative de Performanță          
(MAP-urilor) incluse în prospecte sau informații reglementate. În sensul ghidului, o MAP 
este înțeleasă ca fiind o măsură financiară a performanței financiare istorice sau viitoare, a 
poziției financiare sau a fluxurilor de numerar, alta decât măsura financiară definită sau 
menționată în cadrul de raportare financiară aplicabil. Respectarea acestuia va îmbunătăți 
comparabilitatea, fiabilitatea și/sau gradul de înțelegere a MAP-urilor. Emitenții sau 
persoanele responsabile pentru prospect care respectă ghidul vor asigura o reprezentare 
fidelă a informațiilor financiare publicate pe piață.  
Ghidul se adresează: 

 emitenților care sunt persoane fizice sau entități juridice reglementate de dreptul 
public sau privat, altele decât statele, ale căror valori mobiliare sunt admise la 
tranzacționare pe o piață reglementată și care trebuie să publice informațiile 
reglementate prevăzute prin Directiva 109/2004/CE privind armonizarea obligaţiilor 
de transparenţă în ceea ce priveşte informaţia referitoare la emitenţii ale căror valori 
mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de modificare a 
Directivei 2001/34/CE denumită Directiva privind transparența. 
În cazul certificatelor de depozit admise la tranzacționare pe o piață reglementată, 

emitent înseamnă emitentul valorilor mobiliare reprezentate, indiferent dacă respectivele 
valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. 

 persoanelor responsabile pentru prospect în temeiul art. 6 alin. (1) din Directiva                    
nr. 71/2003/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice 
de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacţionare şi de 
modificare a Directivei 2001/34/CE denumită Directiva privind prospectul. 

Precizăm că, având în vedere faptul că Ghidul ESMA va intra în vigoare începând cu data 
de 3 iulie 2016, prevederile prezentei  norme urmează a intra în vigoare la aceeași dată.   


