
 

 

        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

29 ianuarie 2013  

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
BVB a solicitat CNVM menţinerea tuturor regulilor de transparenţă şi tranzacţionare incidente 

companiilor listate pe piaţa Rasdaq 
 
În urma comunicatului de presă al Asociaţiei Investitorilor pe Piaţa de Capital (AIPC), numărul 

281/28.01.2013, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) face următoarele precizări: 

 

Propunerea BVB cu privire la încadrarea pieţei Rasdaq ca sistem alternativ de tranzacţionare s-a facut în 

contextul  consultărilor publice iniţiate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) şi al discuţiilor 

care au urmat acestei iniţiative. Modificarea statutului Rasdaq nu este în sfera atribuţiilor BVB. Potrivit legii, 

încadrarea pieţei Rasdaq într-una din tipologiile prevăzute de Legea 297/2004 este de competenţa 

autorităţii de reglementare sau a legiuitorului, nicidecum a operatorului de piaţă. Această masură este cu 

atât mai necesară cu cât România se află în pericol să intre în procedura de infringement din cauza 

neclarităţilor cu privire la statutul Rasdaq.  

 

Prin propunerea mai sus menţionată, BVB a solicitat CNVM menţinerea tuturor regulilor de transparenţă 

şi tranzacţionare incidente companiilor listate pe piaţa Rasdaq, inclusiv menţinerea obligaţiilor de 

raportare şi a regimului curent de delistare, precum şi a altor prevederi care vizează protejarea acţionarilor 

minoritari.  

 

Ca în toate demersurile sale, şi în acest caz, BVB a avut în vedere protejarea intereselor acţionarilor, 

emitenţilor şi investitorilor. În acest sens, menţionăm că, în cazul adoptării propunerii BVB de către CNVM, 

investitorii vor beneficia de un nivel de protecţie similar cu cel oferit de piaţa reglementată. De exemplu, 

retragerea unei companii de la tranzacţionare se va putea face prin ofertă publică sau prin alte proceduri 

aplicabile pe piaţa reglementată. În plus, obligaţiile de raportare ale persoanelor deţinătoare a anumitor poziţii 

în cadrul unei societăţi admise la tranzacţionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare sunt identice cu cele 

de pe piaţa reglementată.  

 

Referitor la acuzaţiile de netransparenţă lansate de preşedintele AIPC, subliniem că BVB nu are obligaţii de 

raportare în legătură cu consultările publice la care participă. În demersul său legat de piaţa Rasdaq, BVB 

a acţionat în limitele prevăzute de reglementările proprii şi legislaţia aplicabilă atât în calitate de operator de 

piaţa, cât şi de societate listată.  

 

Afirmaţiile AIPC la adresa BVB sunt surprinzătoare în condiţiile în care preşedintele AIPC a 

confirmat participarea la o discuţie organizată la iniţiativa Consiliului Bursei, invitaţie lansată încă de 

săptamâna trecută de membrii Consiliului, tocmai pe tema situaţiei Rasdaq; această întâlnire este 

programată pentru astăzi 29 ianuarie 2013. Mai mult, acuzaţiile formulate la adresa membrilor Consiliului 

Bursei sunt nefondate, iar anumite exprimări din comunicatul AIPC nu onorează afilierea acesteia la 

organizaţiile europene invocate.  

 
Piaţa Rasdaq este administrată de Bursa de Valori Bucureşti SA, ca entitate juridică unică, în urma fuziunii prin 

absorbţie dintre BVB SA şi Bursa Electronică Rasdaq SA, care a avut loc în decembrie 2005.  

 

Pe piaţa Rasdaq sunt înregistrate 1.086 de companii, având o valoare medie zilnică de tranzacţionare de 855 mii lei.   

 

Reglementările actuale privind piaţa Rasdaq sunt disponibile pe website-ul BVB, www.bvb.ro, în secţiunea 

“Reglementări”. 
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