
                                                                                                                                                                           
 

Proiectare constructivă  
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Constructional and tehnological design  

Executare de produse din 
materiale feroase şi neferoase 

Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials 

Fabricarea utilajelor şi a  
MU pentru prelucrarea metalelor 

Manufacture of the equipamentsand machine-tools for the metal working 
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INFORMARE 

cu privire la modalitatea de retragere din societate a actionarilor 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014 

 

 

 I. Exprimarea dreptului de retragere di societate 
 In conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului 

juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate, 

“actionarii au dreptul de a se retrage din societate” in urmatoarele situatii: 

1. daca adunarea generala a actionarilor hotaraste ca societatea sa nu faca demersurile legale 
necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata 

sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare. 

 In acest caz actionarii au dreptul de a se retrage din societate in conditiile art. 134 din Legea 

nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin derogare de la prevederile 

art. 134 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul in 

care actionarii isi pot exercita dreptul de retragere este de 90 zile de la publicarea hotararii 

adunarii generale a actionarilor in conditiile art. 2 alin (3) din Legea nr. 151/2014 (publicarea pe 

pagina de web a ASF, pe pagina de web a BVB, intr-un ziar de larga raspandire la nivel national si 

pe pagina de web a societatii, daca societatea dispune de o astfel de pagina). 

 

2. daca adunarea generala a actionarilor nu se desfasoara in termenul de 120 de zile de la data 

publicarii Legii nr. 151/2014 in MO 

  In acest caz termenul de exercitare a dreptului de retragere curge de la expirarea 

termenului de 120 de zile prevazut la art. 2 din Legea nr. 151/2014, adica de la expirarea celor 

120 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 151/2014. 
 

3. daca adunarea generala a actionarilor nu se desfasoara din cauza neindeplinirii conditiilor 

legale de cvorum; 

 In acest caz termenul de exercitare a dreptului de retragere curge de la data adunarii 

generale a actionarilor. 
 

4. daca adunarea generala a actionarilor  nu adopta nicio hotarare prin neindeplinirea conditiilor 

legale de majoritate; 

 In acest caz termenul de exercitare a dreptului de retragere curge de la data adunarii 

generale a actionarilor. 

 

5. in situatia in care ASF sau un sistem alternativ de tranzactionare nu admit tranzactionarea 

actiunilor pe o piata reglementata sau respectiv in cadrulu sistemului alternativ de tranzactionare  

 In acest caz termenul in care actionarii pot sa-si exprime dreptul de retragere din societate 

este 90 de zile de la publicarea deciziei ASF 
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 II. Data de identificarea a actionarilor care au dreptul de retragere din societate 
 Potrivit Regulamentului nr. 17/2014 al ASF Bucuresti, data de identificare a actionarilor 

care au dreptul de a se retrage din societate este data de inregistrare stabilita de adunarea generala 

extraordinara a actionarilor, astfel: 

1. Data de identificare a actionarilor care au dreptul de a se retrage din societate in situatiile 

prevazute la art. 4 alin 1) lit a) si b) din Legea nr. 151/2014 este a cincea zi lucratoare ulterioara 

datei adunarii generale extraordinare a actionarilor. 

2. Data de identificare a actionarilor care au dreptul de a se retrage din societate in situatiile 

prevazute la art. 4 alin 1) lit c) din Legea nr. 151/2014 este a cincea zi lucratoare ulterioara 

incheierii termenului stabilit la art. 2 alin (1) din Legea nr. 151/2014 (adica a cincea zi lucratoare 

de la expirarea termenului de 120 de zile de la intrarea in vigoare a Legii 151/2014) 

3.  Data de identificare a actionarilor care au dreptul de a se retrage din societate in situatia 

prevazuta la art. 7 alin (3), respectiv la alin (4) din Legea nr. 151/2014 este a cincea zi lucratoare 

ulterioara publicarii in Buletinul ASF a deciziei de respingere a cererii de tranzactionare. 
 

 III. Stabilirea pretului ce urmeaza a fi platit actionarilor care si-au exercitat dreptul de 

retragere din societate  

 Pretul ce urmeaza sa fie platit actionarilor care si-au exprimat dreptul de retragere din 

societate, pentru actiunile detinute, se stabileste de catre un expert autorizat independent numit de 

catre ORC, la solicitarea consiliului de administratie al societatii. 

 Actionarii care au depus cerere de retragere din societate, au dreptul de a-si retrage cererea in 

termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii raportului intocmit de catre expertul desemnat de 

ORC.  
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