INFORMARE
In conformitate cu Articolul 19 din Regulamentul UE 596/2014 privind abuzul de piaţă,
persoanele care exercită responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o
legătură strânsă cu acestea notifică emitentul si autoritatea competentă (ASF) cu privire
la fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale
emitentului sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe
acestora, în ceea ce îi privește pe emitenți. Notificările se fac cu promptitudine și nu mai târziu
de trei zile lucrătoare de la data tranzacției.
Obligatia de notificare se aplică oricăror tranzacții ulterioare odată ce a fost atinsă suma de
5 000 EUR pe durata unui an calendaristic. Pragul de 5 000 EUR se calculează însumând
fără compensare toate tranzacțiile menționate anterior.
Art. 228 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, intrat in vigoare la data de 21.06.2018 defineste
persoanele ”ale căror responsabilități de conducere sunt exercitate”.
De asemenea, Emitentul se asigură că informațiile notificate în conformitate cu precizarile
anterioare sunt publicate cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la
tranzacție, într-un mod care permite accesul rapid și nediscriminatoriu la aceste informații în
conformitate cu standardele tehnice de punere în aplicare.
Totodata, in conformitate cu prevederile aceluiasi regulament european (UE596/2014), trebuie
stiut ca o persoană care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu
derulează nicio tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect,
legată de acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului sau de instrumente financiare
derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile
calendaristice înainte de anunțarea unui raport financiar intermediar sau al unui raport
financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice în conformitate cu:
(a) normele locului de tranzacționare în care acțiunile emitentului sunt admise pentru
tranzacționare; sau
(b) dreptul intern.
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