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RAPORT CURENT 

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii si operaţiunile cu valori 

mobiliare şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital 

 

 

Data raportului: 18.04.2011 

Denumirea entitaţii emitente: S.C. BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A.  

Sediul social: Mun. Bucureşti, 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 Comerţului: 17777754   

Număr de ordine in Registrul Comerţului: J40/12328/2005 
Capital social subscris şi vărsat: 76.741.980 lei 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Piaţa Reglementată - 

Categoria II Acţiuni (simbol de piaţa BVB) 

 

Evenimente importante de raportat:  

 

1. Hotarârea Consiliului Bursei din data de 15.04.2011 referitoare la cererile acţionarilor 

privind ordinea de zi a Adunărilor Generale ale acţionarilor convocate in data de 29-30 

aprilie 2011   

 
Consiliul de administraţie al S.C. BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. (denumită in continuare 

„Societatea”) s-a intrunit in şedinţa in data de 15 aprilie 2011 şi a analizat un numar de 24 de cereri 

primite din partea unor acţionari ai Societăţii până la data limită de 14 aprilie 2011, conţinând diverse 

propuneri referitoare la ordinea de zi a Adunărilor Generale ale acţionarilor Societăţii convocate in 

data de 29-30 aprilie 2011 (denumite in continuare „Adunările Generale”), astfel cum au fost 

comunicate investitorilor in data 12 aprilie, respectiv 14 aprilie 2011, după cum urmează: 

• Aprobarea reducerii capitalului social al S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A., prin reducerea 
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valorii nominale a unei acţiuni de la 10 RON la 5 RON şi restituirea către acţionari a unei cote 

părţi din aporturi  

• Aprobarea diminuării capitalului social al S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. prin reducerea 

valorii nominale a unei acţiuni de la 10 RON la 5 RON şi distribuirea sumei rezultate către 

acţionari sub formă de dividend extraordinar. 

• Aprobarea modificării si/sau completării Actului Constitutiv, modificări care vizează: 

o Reducerea capitalului social al S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A., prin restituirea către 

acţionari a unei cote părti din aportul lor la capitalul social, respectiv restituirea către 

acţionari a sumei de 5 lei/fiecare acţiune deţinută. Ca efect al reducerii capitalului social, 

valoarea nominală a acţiunilor societăţii se diminuează de la 10 lei la 5 lei pentru fiecare 

acţiune deţinută 

o Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie prin metoda votului cumulativ 

• Stabilirea datei de inregistrare 

• Imputernicirea Consilului de Administraţie al S.C. Bursa de Valori Bucureşti S.A. pentru a stabili 

şi a disponibiliza public procedura de restituire către acţionari a unei cote părţi din aportul 

acestora în cadrul reducerii de capital social  

De asemenea a fost solicitată alegerea membrilor Consiliului Bursei prin metoda votului cumulativ. 

Cu acest prilej, Consiliul Bursei a analizat solicitările transmise de acţionari 

şi a constatat, pe baza raportului întocmit de personalul de specialitate al S.C. Bursei de Valori 

Bucureşti S.A. şi a opiniei formulate de un cabinet de avocatură, că nici una dintre cererile 

acţionarilor, nu este pe deplin validă şi nu îndeplineşte condiţiile de fond şi de formă specifice, astfel 

cum au fost formulate şi documentate şi, pe cale de consecinţă, nu este aptă să producă efectul juridic 

avut in vedere, şi anume completarea ordinii de zi a Adunărilor Generale cu chestiunile transmise 

prin cererile analizate. 

 

Cererile acţionarilor au fost verificate sub aspectul indeplinirii cerinţelor de fond şi formă cerute de 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor in cadrul 

adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, 

Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu 

modificările şi completările ulterioare, Actul Constitutiv al Societăţii şi instrucţiunile corespunzătoare 

conţinute în Convocatorul Adunărilor Generale.  

 

Prin urmare, Consiliul Bursei nu a putut introduce nici o modificare a ordinilor de zi a 

Adunărilor Generale ale acţionarilor Societăţii pentru data de 29-30 aprilie 2011, convocatorul 

aferent acestora rămânând neschimbat. 
 

Pe de alta parte, independent de condiţiile de fond şi de formă, solicitările transmise reflectă interese 

ale unor acţionari ai Societăţii. Prin urmare, Consiliul Bursei a decis ca in proxima şedinţă să supună 

spre aprobare convocarea unei Adunari Generale Extraordinare a acţionarilor Societăţii având pe 

ordinea de zi problematicile invederate de acţionarii Societăţii prin cererile de completare a ordinii de 

zi a Adunărilor Generale, precum şi altele care pot fi primite din partea acţionarilor Societăţii. 

 

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat. 

 

Valentin IONESCU 

Director General 


