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RAPORT AL CONSILIULUI DE 
ADMINISTRATIE 

 privind cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor Societăţii pe o piaţă 
reglementată, respectiv tranzacţionării în cadrul unui sistem alternativ de 
tranzacţionare şi prezentarea pieţelor reglementate şi a sistemelor alternative 
de tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate acţiunile societăţii ("Raportul")  

1. Consideraţii generale 
Prezentul Raport este destinat acționarilor Societăţii "STUDIOURILE MEDIAPRO SA" ("Societatea") şi este realizat în 

conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se 

tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate ("Legea 151/2014"), pentru a prezenta: 

a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării a acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv 

tranzacționării in cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare; 

b) prezentarea piețelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi 

tranzacționate acțiunile Societății. 

Legea 151/2014 prevede de asemenea obligaţia Consiliului de Administraţie de a convoca şi de a efectua demersurile 

necesare pentru desfăşurarea adunării generale extraordinare a acţionarilor cu scopul dezbaterii de către acţionari a 

situaţiei create de lipsa cadrului legal de funcţionare a Pieţei RASDAQ. Astfel, Consiliul de Administraţie a convocat 

Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor Societăţii pe data de 24 februarie 2015 pentru adoptarea unei decizii 

privitoare la: 

 efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 

tranzacţionare a acţiunilor emise de către aceasta pe o piaţă reglementată, sau 

 efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la 

tranzacţionare a acţiunilor emise de către aceasta în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacţionare. 

În situaţia în care adunarea generală a acţionarilor hotărăşte ca Societatea să nu facă demersurile legale necesare în 

vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora în 

cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, acţionarii au dreptul de a se retrage din Societate în condiţiile prevăzute de 

Legea 151/2014 si de art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Cadrul juridic aplicabil 
Cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată, respectiv în cadrul unui sistem alternativ de 

tranzacţionare include următoarele reglementări relevante principale:  

 Legea 297/2004 privind piaţa de capital, cu completările şi modificările ulterioare ("Legea 

297/2004"); 

 Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe 

Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate ("Legea 151/2014"); 

 Legea 31/1990 a societăţilor, republicată ("Legea 31/1990"); 
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 Regulamentul CE 809/2004 privind implementarea Directivei 2003/71/CE în ceea ce priveşte 

informaţiile cuprinse în prospecte, precum şi formatul, includerea şi publicarea acestor 

prospecte şi diseminarea materialelor publicitare; 

 Regulamentul nr. 17/2014 privind Statutul juridic al acțiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa 

RASDAQ sau pe Piaţa valorilor mobiliare necotate ("Regulamentul 17/2014"); 

 Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare ("Regulamentul 

1/2006"); 

 Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de 

tranzacţionare ("Regulamentul 2/2006"); 

 Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul 

adunărilor generale ale societăţilor comerciale ("Regulamentul 6/2009"); 

 Regulamentul 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de 

aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de 

transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare 

sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată ("Regulamentul 1/2008") 

 Codul BVB – operator de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, disponibil pe site-ul 

www.bvb.ro 

 Codul BVB – operator de sistem - disponibil pe site-ul www.bvb.ro; 

 Precizări tehnice AeRO memorandum - disponibil pe site-ul www.bvb.ro; 

 Codul Depozitarului Central – Decizia nr. 1392/02.10.2014 - disponibil pe site-ul 

www.depozitarulcentral.ro; 

 Regulamentul nr. 6 privind organizarea, funcţionarea şi tranzacţionarea în cadrul pieţei 

reglementate la vedere administrate de SIBEX SA, 

 Regulamentul nr. 7 privind organizarea, funcţionarea şi tranzacţionarea în cadrul sistemului 

alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX, 

 Regulamentul nr. 2 privind funcţionarea Depozitarul SIBEX SA, disponibile pe site-ul 

www.sibex.ro şi www.depozitarulsibex.ro; 
 

Raportul a avut in vedere prezentarea succintă a cadrului legal aplicabil unei societăți ale cărei acțiuni sunt tranzacționate 

pe o piața reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzacționare. Întrucât cadrul legal aplicabil este extrem de amplu 

si complex, in cele ce urmează este inclusa o prezentare succinta dar neexhaustiva a piețelor reglementate si, respectiv a 

sistemelor alternative de tranzacționare din piața de capital româneasca, precum si a cerințelor principale privind 

admiterea la tranzacționare pe o piața reglementata sau pe un sistem alternativ de tranzacționare. 

Pentru informații suplimentare privind cadrul legal aplicabil piețelor reglementate si sistemelor alternative de 

tranzacționare operate de B.V.B. si, respectiv de SIBEX p acționari pot consulta următoarele site-uri oficiale: 

http://www.bvb.ro, www. http://www.sibex.ro, http://www.asfromania.ro. 

3. Prezentarea pieţelor reglementate pe care pot fi tranzacţionate acţiunile 
societăţii 

În prezent, în România sunt autorizate să funcţioneze următoarele pieţe reglementate: 

 piaţa reglementată administrată de BVB; 

 piaţa reglementată administrată de SIBEX (Sibiu Stock Exchange S.A.). 

Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată presupune respectarea de către emitent a următoarelor cerinţe 

generale prevăzute de Legea 297/2004:  

a) societatea să fie înfiinţată şi să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare; 

b) societatea să aibă o capitalizare anticipată, de cel puţin echivalentul în lei al 1.000.000 euro 

sau., în măsura în care valoarea capitalizării nu se poate anticipa, să aibă capitalul şi rezervele, 

incluzând profitul sau pierderea din ultimul exerciţiu financiar, de cel puţin echivalentul în lei 



   

 

al 1.000.000 euro, calculat potrivit cursului de referinţă comunicat de Banca Naţională a 

României, la data cererii privind admiterea la tranzacţionare; 

c) societatea să fi funcţionat în ultimii 3 ani anterior solicitării de admitere la tranzacţionare şi să 

fi întocmit şi comunicat situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă, în conformitate cu 

prevederile legale. 

Condiţia prevăzută la lit. b) nu se aplică în cazul admiterii la tranzacţionare a unor emisiuni suplimentare de acţiuni, din 

aceeaşi clasă ca şi cele deja admise. 

Cu aprobarea ASF pe piaţa reglementată se pot admite la tranzacţionare şi societăţi comerciale care nu îndeplinesc 

condiţiile prezentate mai sus, în condiţiile în care se apreciază că: 

a) va exista o piaţă adecvată pentru respectivele acţiuni; 

b) emitentul este capabil să îndeplinească cerinţele de informare continuă şi periodică ce derivă 

din admiterea la tranzacţionare, iar investitorii dispun de informaţiile necesare pentru, a putea 

evalua în cunoştinţă de cauză societatea şi acţiunile pentru care se solicită admiterea la 

tranzacţionare. 

Totodată, Legea 297/2004 prevede anumite condiţii referitoare la acţiunile unei societăţi. Astfel, acţiunile care fac 

obiectul admiterii la tranzacţionare trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite. În plus, pentru ca acţiunile unei 

societăţi sa fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, trebuie să existe un număr suficient de acţiuni distribuit 

publicului. 

Se consideră că s-a distribuit publicului un număr suficient de acţiuni, în următoarele situaţii: 

a) acţiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzacţionare sunt distribuite publicului într-o 

proporţie de cel puţin 25% din capitalul subscris, reprezentat de această clasă de acţiuni; 

b) este asigurată funcţionarea normală a pieţei, cu un procent mai mic de acţiuni decât cel 

prevăzut la lit. a), datorită numărului mare de acţiuni existente în circulaţie şi a dispersiei 

acestora în rândul publicului. 

Condiţia prevăzută mai sus nu se aplică dacă acţiunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzacţiilor realizate pe 

respectiva piaţă reglementată. În acest caz, admiterea la tranzacţionare se va realiza dacă ASF consideră că un număr 

suficient de acţiuni va fi distribuit publicului, prin respectiva piaţă reglementată, într-un interval scurt de timp. 

Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să acopere toate acţiunile de aceeaşi clasă care au 

fost deja emise. 

Pe lângă cerinţele generale prevăzute în Legea 297/2004, Societatea trebuie să îndeplinească şi anumite cerinţe specifice 

de admitere la tranzacționare, în funcţie de piaţa reglementată pe care ar alege să tranzacţioneze acţiunile. 

Ulterior admiterii la tranzacționare, emitentul trebuie sa respecte obligații de informare impuse de cadrul normativ 

aplicabil si sa se conformeze cerințelor speciale aplicabile organizării si funcționarii emitenților; aceste obligații sunt mai 

numeroase si mai restrictive in cazul admiterii la tranzacționare pe o piața reglementata si mai puțin restrictive in cazul 

admiterii la tranzacționare pe un ATS. 

3.1. Cerinţe pentru admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată a BVB 
3.1.1 Categoria premium 

Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare în Categoria Premium acţiuni trebuie: 

 să fie înregistrate la A.S.F.; 

 să fie liber transferabile, plătite integral, emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin 

înscriere în cont; 

 să fie din aceeaşi clasă, iar valoarea free-float-ului să fie de cel puţin 40 milioane Euro
1
. 

Emitentul care solicită admiterea acţiunilor la tranzacţionare în Categoria Premium acţiuni trebuie să respecte următoarele 

obligaţii - cerinţe generale: 

                                                           
1 Prin excepţie de la această cerinţă, un emitent poate solicita admiterea în Categoria Premium acţiuni dacă a 

încheiat un contract cu un market maker pentru susţinerea lichidităţii pieţei acţiunilor emise de acel emitent sau 
dacă există cel puţin un market maker înregistrat pentru acele acţiuni. 



   

 

 să fie o societate care a încheiat o ofertă publică de vânzare de acţiuni, în vederea admiterii la 

tranzacţionare, în baza unui prospect de ofertă aprobat de A.S.F. sau care are aprobat de către 

A.S.F. un prospect întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare; 

 să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea 297/2004 la art. 213, alin. 1, lit. a) şi c); 

 să depună la B.V.B., prin intermediul Societăţii iniţiatoare, toate documentele solicitate de 

B.V.B.; 

 să plătească tarifele datorate B.V.B. în conformitate cu regulile acesteia şi să nu aibă datorii 

faţă de B.V.B. 

 să desemneze două persoane care vor menţine legătura permanentă cu B.V.B.; 

 să adere la condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a 

acţiunilor; 

3.1.2 Categoria standard 

Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare în Categoria Standard acţiuni trebuie: 

 să fie înregistrate la A.S.F.; 

 să fie liber transferabile, plătite integral, emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin 

înscriere în cont; 

 să fie din aceeaşi clasă, iar nivelul free-float-ului să fie de cel puţin 25%
2
. 

Emitentul acţiunilor admise la tranzacţionare în Categoria Standard acţiuni trebuie să respecte cumulativ cerințele 

generale de admitere pe care trebuie să le respecte şi emitentul care solicită admiterea acţiunilor la tranzacţionare în 

Categoria Premium acţiuni. 

În plus, emitentul trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii alternative: 

 valoarea capitalurilor proprii din ultimul exercițiu financiar sa fie de cel puțin echivalentul in 

lei a 1 milion EURO, calculat la cursul de referința al B.N.R. din data înregistrării la B.V.B. a 

cererii de admitere la tranzacționare; 

 capitalizarea anticipata sa fie de cel puțin echivalentul in lei a 1 milion EURO. 

 

3.2. Cerinţe pentru admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată SIBEX 
Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere, administrată de S.C. SIBEX S.A., 

la Secţiunea acţiuni, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 să fie înregistrate la ASF; 

 să fie liber negociabile şi plătite integral; 

 să fie emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont; 

 să fie din aceeaşi clasă; 

 dispersia acţiunilor distribuite public să fie de cel puţin 25%; 

 acţiunile să fie distribuite public la cel puţin 100 de acţionari. 

Emitentul ale cărui acţiuni vor fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere, administrată de S.C. SIBEX 

S.A., la Secţiunea acţiuni, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

 să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar de cel puţin echivalentul în 

lei a 1 milion EURO calculat la cursul de referinţă al B.N.R. din data înregistrării la S.C. 

SIBEX S.A. a cererii de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere; 

 să fi înregistrat profit net în cel puţin unul din ultimii 3 ani de activitate; 

 societatea să fi funcţionat în ultimii 3 ani, anterior solicitării de admitere la tranzacţionare şi 

să fi întocmit şi comunicat situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă, în conformitate cu 

prevederile legale incidente pieţei de capital; 

                                                           
2 Nu se impune daca B.V.B. considera ca este asigurata functionarea normala a pietei, cu un procent mai mic al 

free-float-ului, sau daca actiunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzactiilor realizate prin B.V.B.  



   

 

 să fie o societate comercială pe acţiuni care, în scopul admiterii la tranzacţionare, a încheiat o 

ofertă publică de vânzare de acţiuni, în baza unui prospect de ofertă publică aprobat de ASF / 

autorităţi similare de supraveghere din state membre U.E., sau care are aprobat de către 

ASF/autorităţi similare de supraveghere din state membre U.E. un prospect întocmit în 

vederea admiterii la tranzacţionare; 

 să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea 297/2004 şi în Regulamentele emise de către 

ASF ori condiţiile prevăzute de legislaţia similară din ţara de origine; 

 să depună la S.C. SIBEX S.A., prin intermediul unui Participant iniţiator, toate documentele 

solicitate; 

 să plătească tarifele datorate S.C. SIBEX S.A. şi să nu aibă alte datorii faţă de aceasta; 

 să numească două persoane care vor păstra permanent legătura cu S.C. SIBEX S.A.; 

 să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a 

acţiunilor. 

4. Prezentarea sistemelor alternative de tranzacţionare pe care pot fi 
tranzacţionate acţiunile Societăţii 
Sistemul alternativ de tranzacţionare (in engleza "Alternative Trading Sistem" - "ATS") este un sistem care pune în 

prezenţă mai multe părţi care cumpără şi vând instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de 

contracte, denumit şi sistem multilateral de tranzacţionare.  ATS este administrat de un operator de sistem (intermediar 

sau un operator de piaţă), iar regulile de organizare şi funcţionare sunt mai puţin riguroase, ATS nefiind o piaţă 

reglementată în sensul Directivelor Europene si a legislaţiei româneşti, fiind totuşi supusă anumitor reglementări.  

În prezent, în România funcționează următoarele sisteme alternative de tranzacţionare: 

 sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB; 

 sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. 

4.1. Cerinţe pentru admiterea la tranzacţionare in cadrul sistemului  alternativ de 

tranzacţionare al BVB 
Pentru admiterea acţiunilor la tranzacţionare, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele cerinţe: 

a) referitoare la acţiuni: 

 

 să fie înregistrate în evidenţele A.S.F.; 

 să fie liber transferabile, plătite integral, emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin 

înscriere în cont; 

 free-float-ul să reprezinte minimum 10% din acţiunile emise sau numărul de acţionari să fie 

cel puţin 30. 

 

b) referitoare la Emitent: 

 

 capitalizarea anticipată să fie de cel puţin echivalentul în lei a 250.000 EURO; aceasta va avea 

la bază fie un plasament privat sau ofertă publică iniţială anterioare sau un istoric de 

tranzacţionare pe o altă piaţă ori, în absenţa acestora, va avea la bază o evaluare efectuată de 

către Consultantul Autorizat împreună cu Emitentul, considerată acceptabilă de către B.V.B; 

 societatea trebuie să aibă un contract cu un Consultant Autorizat şi să-l menţină pentru cel 

puţin 12 luni după admiterea la tranzacţionare; B.V.B. poate scurta sau extinde această 

perioadă după cum va considera potrivit; 

 să aibă contract de furnizare de servicii de registru cu Depozitarul Central sau, după caz, 

B.V.B. să dispună de confirmarea Depozitarului Central cu privire la întrunirea condiţiilor de 



   

 

compensare-decontare şi înregistrare necesare tranzacţionării instrumentelor financiare 

respective ; 

 să nu fie în procedură de faliment şi nici în reorganizare judiciară; 

 să solicite tranzacţionarea în cadrul ATS. 

 să semneze Contractul dintre B.V.B. şi Emitent prevăzut în Anexa nr.2 a Codului BVB - 

operator de sistem. 

 

4.2. Cerinţe pentru admiterea la tranzacţionare în cadrul sistemului  alternativ de 
tranzacţionare al SIBEX 
Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de S.C. 

SIBEX S.A., trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

 să fie înregistrate la ASF; 

 să fie liber negociabile şi plătite integral; 

 să fie emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont; 

 să fie din aceeaşi clasă; 

Emitentul ale cărui acţiuni vor fi admise la tranzacţionare în sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de S.C. 

SIBEX S.A. trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

 să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar sau capitalizarea anticipată 

de cel puţin echivalentul în lei a 200.000 EURO calculat la cursul de referinţă al B.N.R. din 

data înregistrării la S.C. SIBEX S.A. a cererii de admitere la tranzacţionare în cadrul 

sistemului alternativ de tranzacţionare; 

 să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea 297/2004 şi în Regulamentele emise de către 

ASF ori condiţiile prevăzute de legislaţia similară din ţara de origine; 

 să plătească tarifele datorate S.C. SIBEX S.A. şi să nu aibă alte datorii faţă de aceasta; 

 să numească două persoane care vor păstra permanent legătura cu S.C. SIBEX S.A.; 

 să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a 

acţiunilor. 

5. De-listarea 
De-listarea unui emitent ca urmare a desfiinţării pieţei RASDAQ poate avea loc în următoarele situaţii, cu îndeplinirea 

cerințelor Regulamentului 17/2014: 

 adunarea generală a acţionarilor hotărăşte ca societatea să nu facă demersurile legale necesare 

în vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor emise de societate pe o piaţa reglementată 

sau a tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare; 

 adunarea generală convocată nu se desfăşoară din cauza neîndeplinirii condiţiilor legale de 

cvorum; 

 adunarea generală convocată nu adoptă nicio hotărâre prin neîndeplinirea condiţiilor legale de 

majoritate; 

 adunarea generală nu se desfăşoară în termenul de 120 de zile prevăzut in Legea 151/2014; 

 ASF a respins cererea de admitere a acţiunilor emise de către Societate pe o piaţă 

reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare 

Acţionarii societăţilor tranzacţionate pe RASDAQ beneficiază în aceste cazuri de un drept de retragere din societate.  



   

 

6. Retragerea acţionarilor din societate 
Acţionarii care nu au votat în favoarea hotărârii adunării generale prin care se respinge efectuarea demersurilor privind 

admiterea la tranzacționare pe un ATS sau pe o piață reglementată au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita 

cumpărarea acţiunilor lor de către societate. 

Dreptul de retragere poate fi exercitat în termen de 90 de zile în condiţiile prevăzute in Legea 151/2014 si Regulamentul 

17/2014. 

În vederea stabilirii preţului ce urmează a fi plătit de către societatea ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ 

pentru acţiunile deţinute de acţionarii care şi-au exercitat dreptul de retragere din societate în situaţiile prevăzute de Legea 

nr. 151/2014, consiliul de administraţie acesteia are obligaţia să solicite oficiului registrului comerţului numirea unui expert 

autorizat independent în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere 

din societate. 

Expertul desemnat efectuează demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind preţul în termen de maximum 

30 de zile lucrătoare de la desemnare, iar societatea ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ are obligaţia de 

a achita contravaloarea acţiunilor deţinute de acţionarii care şi-au exercitat dreptul de retragere din societate în situaţiile 

prevăzute de Legea nr. 151/2014, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare calculate de la data: 

 expirării termenului prevăzut la art. 6 alin. (2) din Legea 151/2014, pentru cererile depuse 

până la data efectuării de către societate a raportului curent prevăzut la art. 8 lit. d) din Legea 

151/2014; 

 depunerii cererii, pentru cererile depuse ulterior efectuării de către societate a raportului 

curent prevăzut la art. 8 lit. d) din Legea 151/2014. 

Unul dintre principalele avantaje în cazul aprobării admiterii la tranzacționare pe o piața reglementată sau pe un sistem 

alternativ de tranzacționare este că Societatea nu va trebui să plătească răscumpărarea acțiunilor în cazul în care acționarii 

exercita dreptul de a se retrage din Societate. 

Precizam că suma care va trebui plătită acționarilor va depinde pe de o parte, de prețul stabilit în raportul expertului 

autorizat independent care va fi numit de Societate in cazul în care va exista o cerere de retragere din partea acționarilor 

îndreptatiti, și pe de alta parte, de numărul acționarilor care ar putea decide să exercite dreptul de retragere. 

7. Concluzii 
 

În concluzie, propunem dezbaterea de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței Rasdaq, 

pe care sunt în prezent tranzacționate acțiunile Societății, sub simbolul "STUD" în vedere luării unei decizii în legătură cu 

efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare pe o piața reglementată 

sau pe un sistem alternativ de tranzacționare. 
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