
 

 
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI administrează piețe de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, prin platforme reglementate sau sisteme 
alternative de tranzacționare și furnizează o gamă variată de servicii participanților la piețele financiare. Bursa de Valori București este o companie 
listată pe propria piață din 2010. Pentru mai multe informații vizitați WWW.BVB.RO  
 

     
 

Nr.  307/18.01.2018 

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare 

            Fax: 021- 659.60.51 

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata 

            Fax: 021- 256.92.76 

De la: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. 

 

RAPORT CURENT 

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si 

Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

 

 

Data raportului: 18.01.2018 

Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.  

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2 

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19 

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754   

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005 

Capital social subscris si varsat inregistrat la ORC: 80.492.460 lei 

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Reglementata - 

Categoria Premium (simbol de piata BVB) 

 

Evenimente importante de raportat: litigii in care este implicata Societatea conform art. 113 pct. A 

alin. 1, lit j) din Regulamentul nr. 1/2006 

 

 

Nr 

crt 

Nr. dosar Instanta 

competenta 

Obiect  Parti implicate Stadiu procesual / 

Observatii 

1. 5692/302/2017 Curtea de Apel 

Bucuresti 

Actiune in 

raspundere 

delictuala 

Reclamant: Radu Bugica 

 

Parati:  

Autoritatea de 

Supraveghere Financiara 

Bursa de Valori Bucuresti 

Fond 

La termenul de judecata, 

instanta a admis excepţia 

necompetentei materiale, a 

declinat competenta de 

solutionare a cauzei in 

favoarea Judecatoriei 

Sectorului 5 Bucuresti si, 

constatand conflict negativ 

de competenta, inainteaza 

dosarul Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie- SCAF 

pentru soluţionarea 

conflictului negativ de 

competenta. 

http://www.bvb.ro/
https://www.linkedin.com/company/bucharest-stock-exchange?trk=company_logo
https://twitter.com/BVB_Ro
https://www.facebook.com/bursadevaloribucuresti
https://www.youtube.com/channel/UC51OrBw6_8mww15TYXpT2ug
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2.  22055/300/2017 Judecatoria 

Sectorului 2 

Cerere de 

valoare 

redusa 

Reclamant: Cotes Mihail 

Adrian 

Parat: Bursa de Valori 

Bucuresti S.A. 

La termenul de judecata 

instanta a luat act de 

renuntarea la judecata 

cererii si a obligat 

reclamantul la plata catre 

parata a cheltuielilor de 

judecata constand in 

onorariu de avocat (806,76 

lei). Cu drept de recurs in 

termen de 30 zile de la data 

comunicarii.  

3. 29710/300/2016 Tribunalul 

Bucuresti 

Plangere 

contraventi

onala 

Apelant – Bursa de Valori 

Bucuresti S.A. 

 

Intimat: 

Compania Nationala de 

Autostrazi si Drumuri 

Nationale din Romania – 

S.A. Centrul de Studii 

Tehnice Rutiere si 

Informatica - CESTRIN 

La termenul de judecata 

instanta a respins apelul ca 

nefondat. Definitiv.  

 

Marius-Alin Barbu 

Director General  
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