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Telefonul de încredere
Telefonul de încredere a fost creat în scopul conlucrării mai eficiente cu societatea civilă 

în direcţia prevenirii cauzelor de abuz în serviciu comise anterior sau în prezent de către 
angajaţii Comisiei Naţionale a pieţei Financiare, precum şi de către participanţii profe-
sionişti la piaţa valorilor mobiliare, la piaţa asigurărilor şi sectorul plasamente colective şi 
microfinanţare. Examinarea mesajelor şi luarea măsurilor, în conformitate cu Legislaţia 
Republicii Moldova, sunt garantate.
Telefonul de încredere: (+373 22) 859-405. E-mail: info@cnpf.md

Comisia Naţională a Pieţei Financiare vine cu 
o recapitulare a principalelor aspecte pe care 
conducerea executivă a unei Societăţi pe Acţiuni 
(S.A.) trebuie să le ia în consideraţie odată cu 
sosirea perioadei de raportare.

Încă înainte de adoptarea Regulamentului cu privire la 
dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mo-
biliare (Hotărârea CNPF nr. 7/11 din 12 februarie 2016) 
toţi actorii de pe piaţă realizau că va avea loc schimbarea 
modului de raportare a societăţilor, or aceasta rezulta din 
ultimele modificări operate la Legea nr. 1134 din 2 aprilie 
1997 “Privind societăţile pe acţiuni” şi Legea nr. 171 din 
11 iulie 2012 privind piaţa de capital, care diversifică gra-
dul de dezvăluire a informaţiilor în funcţie de tipul S.A., 
precum:

1. Entităţi de interes public (EIP);
2. S.A. ale căror valori mobiliare sunt tranzacţiona-

te în cadrul unui Sistem Multilateral de Tranzacţionare 
(MTF);

3. S.A., altele decât cele specificate la pct. 1 şi 2.
Deşi Regulamentul cu privire la dezvăluirea informa-

ţiei (în continuare Regulamentul) nu reprezintă un cadru 
de reglementare complet nou în domeniu, totuşi, acesta 
a introdus suficiente modificări, cât să solicite efortul de 
conformare de către conducerea societăţilor pe acţiuni.

Şi în acest context, anul 2017 a fost unul de probă în apli-
carea Regulamentului, când CNPF a acordat o perioadă de 
adaptare, limitându-se, în fond, la monitorizarea acestui 
proces, fără a recurge la aplicarea măsurilor pecuniare.

Acum, însă, când a trecut un timp suficient pentru ajus-
tare la noul mod de raportare, conducerea executivă ar 
trebui să conştientizeze consecinţele neconformării, iar 
în contextul creşterii sancţiunilor (majorarea valorii uni-
tăţii convenţionale), a crescut şi importanţa aplicării unor 
mecanisme organizatorice şi, nu în ultimul rând, tehnice 
pentru asigurarea implementării corecte şi complete a ce-
rinţelor de raportare.

Astfel, menit să responsabilizeze emitenţii în ceea ce 
priveşte efortul de conformare cu cerinţele de raportare, 
Codul contravenţional al Republicii Moldova (Legea nr. 
218-XVI din 24.10.2008), expres specifică în Art. 304 
responsabilitatea societăţilor pentru încălcarea regulilor 
privind obligaţiile de dezvăluire a informaţiei pe piaţa fi-
nanciară nebancară, care constituie amenzi cuprinse între 
90 şi 150 unităţi convenţionale.

Dar ceea ce preocupă sau ar trebui să preocupe conduce-
rea societăţilor nu este numai cuantumul amenzilor prevă-
zute de legislaţie, ci acceptarea faptului că orice companie 
care tinde spre performanţe trebuie să comunice cu piaţa, 
să se promoveze în comunitatea investitorilor şi a analişti-
lor şi să asculte cu atenţie doleanţele acestora, or rezulta-
tele politicii sale de comunicare se reflectă direct, atât în 
preţul de piaţă al acţiunilor sale, cât şi în relaţia directă şi 
senzitivă pe care o dezvoltă cu acţionarii săi. Aşadar, co-
municarea trebuie să fie privită ca o activitate importantă 
şi care va solicita o alocare de resurse, ca orice altă activi-
tate core-business, şi care nu mai poate fi considerată o ac-
tivitate periferică sau auxiliară a activităţii sale de bază.

Deci, ce ar trebui să cunoască conducerea executivă a 
unei S.A. despre Regulamentul cu privire la dezvăluirea 
informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare?

1. CONTExTUL LEgISLATIv  
ŞI pRINCIpIUL TRANSpARENŢEI:

Intrat în vigoare pe 20 mai 2016 şi fiind aplicabil din 
anul 2017, Regulamentul reprezintă un cadru de regle-
mentare ajustat la cerinţele Legii privind societăţile pe 
acţiuni şi Legea privind piaţa de capital, din care rezul-
tă stabilirea a 3 niveluri de raportare, în funcţie de tipul 
S.A., astfel precum s-a specificat mai sus.

Atât cadru legal, cât şi Regulamentul pun un accent 
deosebit pe dezvăluirea informaţiilor de către EIP şi so-
cietăţile admise în cadrul unui MTF. Şi aceste cerinţe 
diversificate derivă din standardele de transparenţă şi co-
municare, recunoscute în plan mondial, la care companii-
le listate sau companiile, ale căror valori mobiliare sunt 
admise pe o piaţă organizată (precum un MTF), ar trebui 
să se conformeze.

Notă: În contextul dat, este important de remarcat că, stan-
dardele minime ale politicii de dezvăluire a informaţiilor (co-
municare) ale unei EIP/MTF sunt constituite atât de cerinţele 
de raportare şi transparenţă stabilite prin lege şi reglementă-
rile CNPF, cât şi ale operatorului de piaţă. Asta înseamnă că o 
companie listată sau admisă spre tranzacţionare în cadrul unui 
MTF, de rând cu cerinţele de comunicare, stabilite de Regula-
mentul prenotat, trebuie să se conformeze şi regulilor operato-
rului de piaţă.

Respectiv, urmează a se ţine cont că, dacă o EIP este 
admisă spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată (cota-
rea la bursă) doar la cererea emitentului, atunci conform 
Regulilor Bursei de Valori a Moldovei (BVM) privind 
Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (MTF), aprobate 
prin Hotărârea CNPF nr. 60/8 din 13.11.2015, admiterea 
altor emitenţi, decât cei de interes public, pe o asemenea 
piaţă, poate avea loc atât la cererea emitentului, cât şi la 
cererea unei alte persoane, la iniţiativa căreia, valorile 
mobiliare ale unui emitent, care întrunesc cerinţele opera-
torului de piaţă, sunt admise spre tranzacţionare în cadrul 
unui MTF.

Deşi, la admitere, emitentul urmează a fi informat 
despre aceasta de către operatorul de sistem (BVM), 
totuşi, societatea ar trebui să verifice periodic (reco-
mandat la începutul fiecărui an financiar) dacă nu se 
regăseşte în lista celor admise spre tranzacţionare în 
cadrul unui MTF, pentru a se asigura dacă nu au de-
venit incidente cerinţele de raportare aplicabile unui 
asemenea emitent. În acest scop, emitenţii pot accesa 
pagina electronică a BVM: www.moldse.md (rubrica 
“Emitenţi”).

2. DEzvăLUIREA INFORMAŢIILOR  
ŞI CERINŢELE DE TRANSpARENŢă

Ce anume comunică Societăţile pe Acţiuni în funcţie 
de tipul lor?

Conform Regulamentului, obligaţiile de dezvăluire 
a informaţiilor (raportare) unei EIP sau ale unei enti-
tăţi admise în cadrul unui MTF pot fi împărţite în două 
mari categorii: (i) raportarea periodică şi (ii) raporta-
rea continuă a informaţiilor, ambele concepte având ca 
obiectiv central – asigurarea unui f lux corespunzător al 
informaţiilor, necesare fundamentării deciziei de inves-
tiţie a propriilor acţionari, cât şi a unor potenţiali in-
vestitori şi, astfel, contribuind la menţinerea unei pieţe 
ordonate.

(i) Raportarea periodică cuprinde:

• rapoartele anuale
• rapoartele semestriale
Rapoartele anuale şi cele semestriale se întocmesc în 

conformitate cu prevederile legale incidente, în particu-
lar Regulamentul prenotat, un sumar generic al cărora îl 
puteţi regăsi în Tabelul nr. 1.

Raportul anual/semestrial al unei EIP trebuie să cuprindă 
şi publicarea declaraţiilor intermediare ale conducerii emi-
tentului (în modul prevăzut în secţiunea 3 şi 4, Cap. II din 
Regulament), precum şi menţiuni privind conformarea 
cu prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă. De 
menţionat că EIP care publică rapoarte trimestriale este 
scutită de obligaţia de a publica declaraţiile intermediare 
ale conducerii.

În atenţia  
Societăţilor pe Acţiuni!

Continuare în pag. 4.

KFW şi DOEN Foundation şi-au vândut 
cotele-părţi deţinute în ProCredit Bank
Bursa de valori a Moldovei a înregistrat joi o tranzacţie de vânzare-
cumpărare a 17,91% din acţiunile băncii comerciale proCredit Bank.

Surse din cadrul administraţiei Bursei au relatat pentru INFOTAG că 72 833 
acţiuni au fost vândute în urma unei oferte publice pe piaţa secundară la preţul 
de 1177,17 lei per acţiune. Suma totală a tranzacţiei depăşeşte 85,7 mil. lei.

Însă nu este vorba de noi acţionari ai băncii comerciale. Pur şi simplu, ac-
ţionarul majoritar – “ProCredit Holding” din Germania, care deţine 82,09% 
din acţiuni, a procurat celelalte 14,1% acţiuni de la Banca Germană pentru 
Dezvoltare KFW şi 3,81% de la fondul olandez. Astfel, “ProCredit Holding” a 
devenit singurul proprietar al băncii.

ProCredit Bank este o bancă internaţională cu 100% capital străin şi acti-
vează pe piaţa Moldovei din decembrie 2007. Banca face parte din grupul 
financiar internaţional ProCredit, care îşi desfăşoară activitatea în Estul Eu-
ropei, în America Latină şi în Germania. 

INFOTAG
Noua Lege privind organizaţiile creditare 
nebancare a fost publicată în Monitorul Oficial 
şi va intra în vigoare din 1 octombrie 2018
Scopul documentului, care va înlocui Legea privind organizaţiile 
de microfinanţare, este asigurarea dezvoltării domeniului creditării 
nebancare, inclusiv prin intermediul prevenirii riscurilor în cadrul 
sistemului, precum şi extinderea accesului persoanelor fizice şi juridice 
faţă de sursele de finanţare. Activităţile de împrumut nebancare includ: 
emiterea de împrumuturi nebancare şi leasing financiar.

Noua lege va reglementa condiţiile de acces la activităţile de creditare ne-
bancară, statutul juridic şi specificul creării şi activităţii instituţiilor de credit 
nebancare şi asigurarea condiţiilor pentru protejarea drepturilor şi intereselor 
legitime ale creditorilor, donatorilor, clienţilor, precum şi fondatorilor, acţiona-
rilor şi participanţilor la organizaţiile nebancare de credit.

Amintim că legea prevede majorarea capitalului social minim al OCN de la 
100 mii la 300 mii de lei. La data de 1 ianuarie 2020, cuantumul capitalului 
social urmează a fi de cel puţin 200 mii de lei, iar la 1 ianuarie 2021 – de cel 
puţin 300 mii de lei. Mai mult, au fost revăzute şi condiţiile pentru auditul obliga-
toriu al rapoartelor financiare ale organizaţiilor de microfinanţare. Dacă anterior 
auditul era prevăzute pentru OCN la care activele constituiau la finele anului de 
raport peste 25 mil. lei, acum acest indice a fost majorat până la 50 mil. lei.

O modificare importantă este şi faptul că CNPF va obţine funcţia de suprave-
ghere a pieţei, dar nu doar de monitorizare ca în prezent. În prezent, pe piaţa 
din Moldova activează mai bine de 130 de organizaţii de microfinanţare.

În Moldova a fost constituit oficial Depozitarul 
central unic al valorilor mobiliare
potrivit Băncii Naţionale, pe 29 martie 2018, a avut loc adunarea de 
constituire a Depozitarului central unic al valorilor mobiliare (DCU).

În cadrul acesteia, a fost aprobată decizia de înfiinţare a DCu, au fost 
desemnate organele de conducere şi aprobate actele de constituire. Astfel, 
DCu va fi condus de un comitet executiv compus din trei membri. Totodată, 
Consiliul de supraveghere al DCu este format din reprezentanţi ai Băncii 
Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Ministerului 
Finanţelor şi Bursei de Valori a Moldovei.

Viceguvernatorul BNM, Ion Sturzu, a subliniat importanţa Depozitarului 
central în dezvoltarea pieţei financiare din Republica Moldova. „DCu va crea 
noi perspective şi posibilităţi pentru instituţiile financiare bancare şi neban-
care, emitenţii de instrumente financiare, investitorii străini şi autohtoni, şi 
va deveni un mecanism eficient de protecţie a drepturilor investitorilor”, a 
precizat Ion Sturzu.

DCu este creat în baza Legii cu privire la Depozitarul central unic al valo-
rilor mobiliare, adoptată în anul 2016 şi va fi singura instituţie din Republica 
Moldova care va desfăşura activităţi de evidenţă, depozitare şi decontare a 
valorilor mobiliare de stat şi corporative.

InfoMarket

Vorbind despre climatul investiţional 
şi atractivitatea sistemului bancar pen-
tru investitori, Pavel Filip a subliniat că 
numirea sa în funcţia de prim-ministru 
a corespuns cu perioada crizei econo-
mice din republică, provocată de escro-
cheria bancară şi furtul miliardului. El a 
accentuat că sistemul bancar a fost 
destabilizat, iar oamenii au pierdut în-
crederea. Au fost depuse eforturi consi-
derabile, iar venirea unei bănci mari din 
România – Banca Transilvania, confir-
mă că au fost întreprinse măsuri pentru 
a recăpăta încrederea nu doar a cetă-
ţenilor, dar şi a investitorilor. şi venirea 

Băncii Transnilvania, şi intenţiile BERD 
de a achiziţiona pachetul de acţiuni 
al MAIB, au fost calificate de premier 
drept un indice al faptului că „economia 
Moldovei s-a mişcat, iar eforturile Gu-
vernului nu au fost în zadar”.

Amintim că în februarie curent Mol-
dova Agroindbank a expus spre vân-
zare 43,1% din acţiunile nou-emise 
în două pachete unice de 3,53% şi 
39,58% din acţiuni. Valoarea totală a 
tranzacţiei va fi de cel puţin 450 mi-
lioane de lei. Aceste pachete de acţi-
uni au fost anterior blocate de Banca 
Naţională, deoarece proprietarii lor au 

acţionat concertat şi au achiziţionat o 
parte semnificativă din capitalul social 
al MAIB fără permisiunea prealabilă 
scrisă a BNM.

Conform legii, proprietarii au primit 
90 de zile pentru a vinde aceste acţiuni 
pe piaţa valorilor mobiliare a Moldovei. 
Întrucât acţiunile nu au fost vândute în 
intervalul de timp alocat, în conformita-
te cu instrucţiunile CNPF, consiliul băn-
cii a decis să anuleze aceste pachete 
şi să emită acelaşi număr de acţiuni 
într-o emisiune nouă pentru vânzarea 
deschisă pe piaţa bursieră.

În decembrie 2017, aceste pachete 
de acţiuni noi emise de MAIB au fost 
deja licitate, dar nu au fost vândute. 
următoarea licitaţie va avea loc între 
17 şi 30 aprilie.

InfoMarket

Pavel Filip: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este 
interesată de achiziţionarea pachetului de acţiuni al Moldova Agroindbank
Declaraţia a fost făcută de premier în cadrul unui interviu pentru 
publicaţia română Libertatea. potrivit lui, interesul pentru procurarea 
acţiunilor MAIB a fost expus de reprezentanţii BERD în cadrul 
întrevederilor la Chişinău, care au avut loc acum câteva săptămâni în 
cadrul vizitei preşedintelui BERD în Moldova.
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(ii) Raportarea continuă:

În afară de rapoartele periodice, emitentul, EIP/MTF, are 
obligaţia de a furniza, în mod continuu şi fără întârziere, în 
termeni restrânşi, specificaţi de legislaţie, atât pe calea comu-
nicatelor publice, cât şi rapoartelor tipizate prezentate CNPF, a 
următoarelor informaţii:

– informaţia despre evenimentele care afectează activitatea 
economico-financiară a emitentului;

– dezvăluirea informaţiei privind deţinerile importante de 
acţiuni;

– actele de constituire ale emitentului şi orice modificare ope-
rată la acestea.

Astfel, potrivit reglementărilor legale incidente, emitentul, 
EIP/MTF, are obligaţia să informeze fără întârziere publicul şi 
CNPF (după caz şi operatorului de piaţă), dar fără a depăşi ter-
menul de 7 zile de la data producerii, în legătură cu următoarele 
categorii de evenimente sau circumstanţe – importante:

a) orice modificare a drepturilor de vot aferente diferitelor 
categorii de acţiuni emise de emitent şi instrumentelor derivate 
care oferă drepturi asupra acţiunilor;

b) noile emisiuni de valori mobiliare;
c) plata dividendelor;
d) convertirea, fracţionarea sau consolidarea valorilor mo-

biliare din emisiunile anterioare;

e) evenimentele care influenţează sau pot influenţa activi-
tatea emitentului sau preţul valorilor mobiliare admise spre 
tranzacţionare.

IMPORtANt!
În cazul încheierii unei tranzacţii de proporţii sau cu con-

flict de interese – toate S.A., fără excepţie, au obligaţia să no-
tifice despre aceasta publicul în termen de 7 zile lucrătoare 
de la data adoptării deciziei privind încheierea unor ase-
menea tranzacţii în organul de presă prevăzut de Statutul 
societăţii, astfel precum e prevăzut în art. 83 (24) şi 86 (11) a 
Legii privind societăţile pe acţiuni.

Datorită caracterului extins al evenimentelor relatate la pct. e), 
Regulamentul CNPF completează şi specifică această categorie 
de informaţii, care poate fi regăsită în p. 29 al Regulamentu-
lui, în acelaşi timp, modalitatea de comunicare şi raportare a 
informaţiilor fiind sistematizată şi tipizată în Anexele 2 şi 3 ale 
Regulamentului, precum şi un şir de formulare, care se prezintă 
în exclusivitate doar CNPF.

Un sumar generic al cerinţelor de bază privind comunicar-
ea/raportarea continuă a informaţiilor de către emitenţi, este 
prezentată în Tabelul nr. 2.

În ceea ce priveşte cerinţele de publicare a actelor de con-
stituire ale emitentului, trebuie de reţinut că doar EIP au 
obligaţia să publice integral aceste acte prin intermediul 
Mecanismului oficial de stocare a informaţiei (MSI http://
emitent-msi.market.md), precum şi pe pagina web proprie, 
în termen de cel mult o lună de la data înregistrării lor de 
stat. Statutul EIP poate prevedea, de asemenea, şi dezvăluirea 

informaţiei respective în unul sau în mai multe ziare cu difu-
zare naţională.

La rândul său, conform cerinţelor legale, EIP vor asigura, în 
acelaşi mod, şi informarea publică cu privire la orice modificări şi 
completări operate la actul de constituire sau Statutul emitentului, în 
termen de cel mult 15 zile de la data adoptării acestora, iar ulterior, în 
termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării lor la organul de stat 
abilitat, vor publica şi textul integral actua lizat al acestor acte.

Mai multe informaţii, în legătură cu reglementările privind 
dezvăluirea informaţiilor de către Societăţile pe acţiuni, se 
regăsesc aici: http://www.cnpf.md/md/formsp/, (Sectorul valori 
mobiliare).

IMPORtANt!
Întregul proces de dezvăluire a informaţiilor va im-

plica întotdeauna evaluarea informaţiilor, care urmează 
să devină publice şi care constituie subiectul cerinţelor de 
raportate, din perspectiva respectării cerinţelor Legii nr. 
133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter 
personal.

De asemenea, urmează să se ţină cont de faptul că 
legislaţia instituie o excepţie de la caracterul public al 
informaţiilor, dezvăluite de S.A., în situaţia în care acestea 
sunt confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de 
proprietate intelectuală, potrivit legii.

Acest material editorial face parte dintr-o campanie de infor-
mare privind aplicarea “Regulamentului cu privire la dezvăluirea 
informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare”, realizat de 
Direcţia Generală Emitenţi a CNPF.

Tabelul nr.1

Tipul S.A.

Raport anual Raport semestrial
Termen 

publicare/ 
prezenta-
re CNPF

Mod publicare Model
raport spre publicare

Formular pre-
zentat în exclu-
sivitate CNPF

Termen 
publicare/ 
prezenta-
re CNPF

Mod publicare Model raport spre publicare

Formular 
prezentat în 
exclusivitate

CNPF

1. EIP Până la 
30 aprilie

obligator:  
MSI* şi pe pagina web;

opţional: în unul sau în mai 
multe ziare cu difuzare naţi-

onală, conform Statutului

Anexa 1 la Regulament
Notă: pentru completarea cap. 

VII din Anexa 1 a se ghida după 
Anexa 2 la Regulament, cu notifi-
carea sursei publice unde eveni-
mentul a fost dezvăluit complet.

Formularul 1 
din Regulament

2 luni 
după se-
mestru

obligator:  
MSI* şi pe pagina web;

opţional: în unul sau în mai 
multe ziare cu difuzare naţio-

nală, conform Statutului

Anexa 1 la Regulament
Notă: pentru completarea cap. 

VII din Anexa 1 a se ghida după 
Anexa 2 din Regulament, cu noti-
ficarea sursei publice unde eveni-
mentul a fost dezvăluit complet.

Formularul 2 
din Regula-

ment

2. S.A. admise în ca-
drul MTF

Până la 
30 aprilie

- în unul sau mai multe ziare 
cu difuzare naţională, con-

form Statutului sau – pe pa-
gina web, sau – MSI

Anexa 4 la Regulament
Notă: pentru completarea cap. III 
din Anexa 4 a se ghida de Anexa 
2 la Regulament, cu notificarea 
sursei publice unde evenimentul 

a fost dezvăluit complet.

Formularul 1 
din Regulament x x x x

3. S.A., altele decât 
cele de la pct. 1 şi 2

Până la 
30 aprilie x x Formularul 10 

din Regulament x x x x

*) Mecanismului oficial de stocare a informaţiei (MSI), operator al căruia este ziarul „Capital Market” ÎS (cu referinţă la Hotărârea CNPF nr. 22/8 din 29.04.2015).
Rapoartele periodice ale unei EIP, stocate în cadrul MSI, pot fi accesate de orice persoană interesată la adresa: https://emitent-msi.market.md/ro/

Tabelul nr.2

Tipul S.A.

Dezvăluirea evenimentelor importante Dezvăluirea informaţiei privind deţinerile importante de acţiuni1)

Termen publicare/
prezentare CNPF Mod publicare

Model ra-
port spre 
publicare

Formular pre-
zentat în exclu-
sivitate CNPF

Termen publicare Mod publicare
Model ra-
port spre 
publicare

Formular prezentat CNPF

1. EIP

7 zile2)

lucrătoare de la 
data producerii 
evenimentului

obligator:  
MSI şi pe pagina web;

opţional: în unul sau în mai 
multe ziare cu difuzare naţio-

nală, conform Statutului

Anexa 2 
la Regu-
lament

Formularul 3 şi/
sau Formula-

rul 4 şi/sau For-
mularul 5 din 
Regulament, 

în dependenţă 
de evenimentul 

produs

3 zile lucrătoare din 
data primirii noti-
ficărilor de la acţi-

onari

obligator:  
MSI şi pe pagina web;
opţional: în unul sau 
în mai multe ziare cu 
difuzare naţională, 
conform Statutului

 Anexa 3 
la Regu-
lament

- Formularul 6 – se prezintă de către ac-
ţionari în cel mult 4 zile din data dobân-

dirii/înstrăinării acţiunilor;
– Formularul 7– se prezintă de persoa-

nele cu funcţii de răspundere ale emiten-
tului în cel mult 4 zile din data dobândirii/ 

înstrăinării acţiunilor emitentului.
5 zile lucrătoare din 
data dobândirii/în-
străinării de către 

emitent a acţiunilor 
proprii sub limita de 

5% sau 10%

obligator:  
MSI şi pe pagina web;
opţional: în unul sau 
în mai multe ziare cu 
difuzare naţională, 
conform Statutului

Anexa 3 
la Regu-
lament

Anexa 3 la Regulament
(se prezintă în termen de 15 zile)

2. S.A. admise la 
MTF

7 zile3)

lucrătoare de la 
data producerii 
evenimentului

– în unul sau mai multe zia-
re cu difuzare naţională, con-
form Statutului sau – pe pagi-

na web, sau – MSI

Anexa 2 
la Regu-
lament

Formularul 4 şi/
sau Formula-

rul 5 şi/sau For-
mularul 8 şi/

sau Formularul 
9 din Regula-

ment, în depen-
denţă de eveni-
mentul produs

3 zile lucrătoare din 
data primirii noti-
ficărilor de la acţi-

onari

– în unul sau mai mul-
te ziare cu difuzare na-
ţională, conform Statu-
tului sau – pe pagina 

web, sau – MSI

 Anexa 
3 la

Regula-
ment

– Formularul 6 – se prezintă de către ac-
ţionari în cel mult 4 zile din data dobân-

dirii/înstrăinării acţiunilor;
– Formularul 7 – se prezintă de persoa-
nele cu funcţii de răspundere ale emiten-
tului în cel mult 4 zile din data dobândirii/ 

înstrăinării acţiunilor emitentului.
5 zile lucrătoare din 
data dobândirii/în-
străinării de către 

emitent a acţiunilor 
proprii sub limita de 

5% sau 10%

– în unul sau mai mul-
te ziare cu difuzare na-
ţională, conform Statu-
tului sau – pe pagina 

web, sau – MSI

Anexa 3 
la Regu-
lament

Anexa 3 la Regulament
(se prezintă în termen de 15 zile)

3. S.A., altele decât 
cele de la pct. 1 şi 2.

7 zile lucrătoare 
de la data adoptă-
rii deciziei privind 
încheierea tran-

zacţiei de propor-
ţii sau cu conflict 

de interese

în organul de presă prevăzut 
de Statutul societăţii

informaţii 
specifica-
te în art. 
83 (24) şi 
86 (11) a 
Legii pri-
vind S.A.

Copia avizului 
în organul de 

presă
x x x x

1) dobândirea/înstrăinarea acţiunilor cu drept de vot ale unui emitent care depăşeşte/coboară sub limita de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75% şi 90% şi/ sau dobândirea/înstrăinarea de către emitent a 
acţiunilor proprii sub limita de 5% sau 10%.

2) în cazul aprobării deciziilor privind încheierea tranzacţiilor de proporţii şi a tranzacţiilor cu conflict de interese, termenul de plasare pe pagina web al EIP este de 3 zile lucrătoare;
3) Excepţie de la termenul indicat şi/sau modul de publicare/raportare CNPF sunt instituite pentru următoarele cazuri:
– convertirea, fracţionarea sau consolidarea acţiunilor din emisiunile anterioare – se prezintă Comisiei Naţionale în termen de 15 zile calendaristice;
– deciziile (i) privind plata dividendelor, precum şi (ii) privind încheierea tranzacţiilor de proporţii şi a tranzacţiilor cu conflict de interese, de către emitenţii admişi în cadrul MTF se publică obligator în termen de 7 

zile lucrătoare în organul de presă prevăzut de Statutul entităţii.

În atenţia Societăţilor pe Acţiuni!
Continuare din pag. 3.


