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În conformitate cu prevederile CAP. VI, Art. 150 cu privire la notificarea
operaþiunilor efectuate în contul persoanelor iniþiate, din Regulamentul nr.
1/2006 privind emitenþii ºi operaþiunile cu valori mobiliare, prin prezenta vã
facem cunoscut urmãtoarele:
PERSOANE INIÞIATE
Conform prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006 sunt considerate PERSOANE INIÞIATE,
urmãtoarele categorii de persoane:
Art. 148 (1) Persoana exercitând funcþii de conducere în cadrul emitentului,
respectiv:
a) este membrã a organelor administrative, de conducere ºi de control ale emitentului;
b) este director executiv fãrã a fi membru al organelor menþionate la lit. a) având atât acces
regulat la informaþiile privilegiate referitoare în mod direct sau indirect la emitent cât ºi puterea de a lua
decizii de naturã sã influenteze dezvoltarea viitoare ºi planurile de afaceri ale emitentului;
(2) Persoana aflatã în relaþii apropiate cu persoana exercitând funcþii de conducere
în cadrul emitentului, respectiv:
a) soþul/soþia persoanei exercitând funcþii de conducere în cadrul emitentului sau orice alt
partener al acestei persoane asimilat soþului/soþiei;
b) copilul aflat în îngrijirea persoanei exercitând funcþii de conducere în cadrul emitentului;
c) alte rude ale persoanei exercitând funcþii de conducere în cadrul emitentului cu care a locuit
cel puþin un an anterior respectivei tranzacþii;
d) orice persoanã juridicã aflatã în una din urmãtoarele situaþii:
- este condusã de o persoanã dintre cele prevãzute la alin. (1) sau la lit. a), b) si c) ale
prezentului alineat; sau
- este controlatã direct sau indirect de una dintre persoanele prevãzute la alin. (1) sau la
lit. a), b) si c) ale prezentului alineat; sau
- este înfiinþatã pentru beneficiul uneia dintre persoanele prevãzute la alin. (1) sau la lit.
a), b) si c) ale prezentului alineat; sau
- persoana juridicã ale cãrei interese economice sunt similare/echivalente cu cele ale
uneia dintre persoanele prevãzute la alin. (1) sau la lit. a), b) si c).
Art. 149 (4) Persoane prezumate a avea acces la informatii privilegiate, respectiv:
a) membrii consiliului de administraþie ºi membrii conducerii executive a societãþii comerciale, a
filialelor sale ºi ai societãþilor controlate de aceasta;
b) angajaþii societãþii comerciale, ai filialelor sale sau ai societãþilor comerciale controlate de
aceasta care prin activitatea desfãºuratã pot avea acces la astfel de informaþii (contabili, consilieri
juridici, personalul secretariatului, etc.);
c)persoanele care presteazã servicii profesionale pentru societãþi comerciale, filialele sale sau
pentru societãþile comerciale controlate de aceasta ºi care au acces la astfel de informaþii (auditori,
avocaþi, consultanþi, etc.)
d) acþionarii semnificativi ai societãþilor comerciale, dacã aceºtia sunt persoane juridice,
membrii consiliului lor de administraþie ºi membrii conducerii executive;
e) toate persoanele cunoscute cã au obþinut astfel de informaþii de la persoanele menþionate la lit. a)d);
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f) toate persoanele care acþioneazã concertat cu persoanele prevãzute la lit. a)-e);
g) toate filialele societãþilor comerciale;

NOTIFICAREA OPERAÞIUNILOR EFECTUATE ÎN CONTUL PERSOANELOR
INIÞIATE
Art. 150 (2) Persoanele iniþiate notificã CNVM ºi emitentului toate tranzacþiile efectuate în cont
propriu cu acþiuni admise la tranzacþionare pe o piaþã reglementatã emise de emitentul în relaþie cu care
aceste persoane sunt considerate ca fiind iniþiate sau cu instrumente financiare derivate sau alte
instrumente financiare asociate acestora. Notificarea se face în termen de cel mult cinci zile lucrãtoare
de la data tranzacþiei.
(3) Intermediarul prin care se realizeazã tranzacþiile menþionate la alin. (2) are obligaþia
notificãrii operatorului pieþei reglementate cu privire la respectivele tranzacþii, DE ÎNDATÃ, astfel încât
sã permitã pieþei sã facã publicã informaþia respectivã înainte de începerea urmãtoarei ºedinþe de
tranzacþionare.
(4) În vederea realizãrii notificãrii intermediarul are obligaþia DE A CERE, iar persoanele
menþionate la alin. (1) au obligaþia de a dezvãlui respectivului intermediar calitatea de persoanã iniþiatã.
(5) Notificarea cãtre CNVM precizatã la alin. (2) se face în cazul tranzacþiilor cu acþiuni emise de
cãtre emitenþii înregistraþi în România sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente
financiare asociate acestora.
(6) Notificarea prevãzutã la alin. (2) ºi (3) conþine urmãtoarele informaþii:
- numele/denumirea persoanei iniþiate, precum ºi a intermediarului care a realizat tranzacþia;
- motivul pentru care persoana iniþiatã ºi intemediarul au responsabilitatea sã realizeze
notificarea;
- denumirea emitentului;
- descrierea instrumentelor financaire;
- natura tranzacþiei (cumpãrare/vãnzare);
- data ºi locul tranzacþiei;
- preþul ºi volumul tranzacþiei.
Totodatã anexãm la prezenta DECLARAÞIA pe propria rãspundere referitoare la calitatea de
PERSOANÃ INIÞIATÃ.

RCCI,
Simulescu Silviana-Odette
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