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În acest număr: 
 

COVID – 19: Noile măsuri adoptate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară privind desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe 
durata stării de urgență 

Noul Regulament nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea 
adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de 
COVID-19 („Regulamentul”) emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) a intrat 
în vigoare la data de 10 aprilie și se aplică pe perioada existenței stării de urgență pe 
teritoriul României. 

Regulamentul a fost adoptat în contextul restricțiilor impuse de către autoritățile naționale 
pentru prevenirea răspândirii COVID-19 pe teritoriul României care au în vedere limitarea 
liberei circulații a cetățenilor și interzicerea desfășurării de activități în spații închise. Astfel, 
este necesar ca emitenții să recurgă la metode alternative de comunicare la distanță pentru 
organizarea adunărilor generale ale acționarilor („AGA”) programate să aibă loc în perioada 
următoare pentru aprobarea situațiilor financiare, precum și a celor care nu suferă amânare. 

  



COVID – 19: Noile măsuri adoptate de ASF privind desfășurarea adunărilor 
generale ale emitenților pe durata stării de urgență  

Domeniul de aplicare al Regulamentului 

Noile măsuri se aplică emitenților cu sediul social în România ale căror acțiuni sunt admise la 
tranzacționare pe piața reglementată (operată de Bursa de Valori București (“BVB”) sau în cadrul unui 
sistem multilateral de tranzacționare, respectiv AeRO (“Emitenții”). Prin urmare, Regulamentul nu este 
aplicabil și emitenților altor instrumente financiare admise la tranzacționare, cum este cazul 
obligațiunilor. 

De asemenea, Regulamentul se aplică doar în cazul AGA pentru care data limită de transmitere către 
Emitent a formularelor de vot prin corespondență a împuternicirilor este ulterioară cu cel puțin 4 zile 
lucrătoare datei de 10 aprilie 2020.  

Obligațiile impuse Emitenților prin Regulament 

Pe toată durata stării de urgență, Emitenții au obligația să adopte măsuri care să asigure desfășurarea 
corespunzătoare a AGA , precum: 

(i) să publice pe site-ul propriu rapoarte curente care se transmit atât către BVB, precum și către 
ASF, potrivit prevederilor legale, prin care Emitentul formulează recomandări exprese adresate 
acționarilor, cu privire la utilizarea mijloacelor electronice de interacțiune la distanță cu 
evitarea, în măsura în care este posibil, a poștei, serviciilor de curierat sau deplasarea la sediul 
Emitentului atunci când: 

 se accesează materialele aferente AGA;  

 se transmit propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, după caz, 
proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, 
întrebările cu privire la AGA, precum și  împuternicirile generale sau speciale, după caz; 

 se votează în AGA. 

(ii) să publice pe site-ul propriu rapoarte curente care se transmit atât către BVB, precum și către 
ASF, potrivit prevederilor legale, prin care Emitentul: 

 aduce la cunoștința acționarilor posibilitatea ca Emitentul să aplice restricțiile în vigoare la 
data desfășurării AGA, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente 
desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități 
în acest sens; 

 avertizează acționari în mod explicit asupra faptului că participarea la 
evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de 
autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul 
SAR-CoV-2, iar Emitentul și/sau conducerea Emitentului nu ar putea fi ținute 
răspunzătoare pentru un astfel de risc. 

În considerarea măsurilor de mai sus luate de către Emitent și în cazul în care AGA nu se poate 
desfășura prin prezența fizică a acționarilor, ca urmare a deciziilor exprese adoptate de autorități, 
Emitentul va asigura desfășurarea AGA prin utilizarea votului prin corespondență, precum și prin 
exprimarea votului prin utilizarea unor mijloace electronice de transmitere a datelor. 

În situația în care autoritățile competente ale statului interzic în mod explicit desfășurarea AGA cu 
prezență fizică a acționarilor, Emitentul va publica pe site-ul propriu și va transmite către ASF, precum 
și către BVB, cu cel târziu 3 zile lucrătoare anterior datelor limită pentru transmiterea 
împuternicirilor/voturilor prin corespondență, un raport curent cu privire la imposibilitatea 
desfășurării AGA cu participarea fizică a acționarilor. 

  



AGA care au fost deja convocate la data de 10 Aprilie 2020, în situația în care, datorită deciziilor 
adoptate de autoritățile naționale acestea nu se pot desfășura cu prezența fizică a acționarilor, se vor 
desfășura prin utilizarea votului prin corespondență și, după caz, prin utilizarea mijloacelor electronice 
de transmitere a datelor fără reluarea formalităților privind reconvocarea. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. 
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