Sibiu,
30.05.2017

În strânsă legătură cu hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor B.V.B. şi SIBEX
din data de 12 aprilie 2017 şi respectiv 20 aprilie 2017, prin care a fost aprobată fuziunea prin
absorbţie dintre Bursa de Valori Bucureşti S.A., în calitate de societate absorbantă şi Sibex-Sibiu
Stock Exchange S.A., în calitate de societate absorbită, şi având în vedere prevederile Proiectului de
fuziune din data de 24 Februarie 2017, SIBEX şi B.V.B. au agreat revizuirea Planului de închidere a
operaţiunilor autorizate ale Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., comunicat iniţial în data de 17.05. a.c.,
şi care conţine etapizarea estimativă a coordonatelor majore aferente operaţiunilor de închidere a
activităţilor autorizate ale SIBEX în calitate de operator de piaţă şi operator de sistem, astfel:

Calendar FINAL închidere activităţi autorizate pieţe reglementate: Piaţa reglementată de
instrumente finanicare derivate şi Piaţa reglementată la vedere
Data aprobată

#

Procese

(1)

Decizie CA SIBEX de stabilire a datei de 19.06.2017 ca dată de încetare 30.05
a activităţii de tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere şi a
activităţii de tranzacţionare pe piaţa reglementată de instrumente
financiare derivate şi ca dată de încetare a operaţiunilor desfăşurate pe
aceste pieţe.

(2)

Ultima zi de tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere şi pe piaţa 16.06
reglementată de instrumente financiare derivate.

(3)

0 Încetare activitate tranzacţionare în cadrul pieţei reglementate la 19.06
vedere/pieţei reglementate de instrumente financiare derivate.

(4)

Retragerea de la tranzacţionare a tuturor instrumentelor financiare 19.06
derivate admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată de
instrumente financiare derivate administrată de SIBEX.

(5)

Retragerea calităţii de participant pe piaţa reglementată de instrumente 19.06
financiare derivate pentru toţi participanţii înscrişi în Registrul
participanţilor pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate
administrată de SIBEX.
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(6)

Retragerea calităţii de broker activ pe piaţa reglementată de instrumente 19.06
financiare derivate pentru toate persoanele fizice înscrise în Registrul
brokerilor activi pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate
administrată de SIBEX.

(7)

Retragerea calităţii de participant pe piaţa reglementată la vedere pentru 19.06
toţi participanţii înscrişi în Registrul participanţilor pe piaţa reglementată
la vedere administrată de SIBEX.

(8)

Retragerea calităţii de broker activ pe piaţa reglementată la vedere 19.06
pentru toate persoanele fizice înscrise în Registrul brokerilor activi pe piaţa
reglementată la vedere administrată de SIBEX.

Calendar estimativ închidere activităţi autorizate pe sistemul alternativ de tranzacţionare:

#

Procese implementare fuziune

Data reper

(1)

Decizie ASF pentru autorizarea modificării condiţiilor de autorizare a Ziua D
B.V.B., ca urmare a fuziunii.

(2)

Informare emitenţi/participanţi/investitori cu privire la decizia ASF pentru D + 1 zi lucrătoare
autorizarea modificării condiţiilor de autorizare a BVB ca urmare a
fuziunii.

(3)

Decizie Consiliu de Administraţie SIBEX pentru stabilirea datei de D + 2 zile lucrătoare
încetare a activităţii de tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare.

(4)

Notificare
emitenţi/participanţi/investitori
decizie
Consiliu
de D + 2 zile lucrătoare
Administraţie SIBEX pentru stabilirea datei de încetare a activităţii de
tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare.

(5)

Ultima zi de tranzacţionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare.

D + 3 zile lucrătoare

Data estimativă pentru ultima zi de tranzacţionare pe sistemul alternativ de
tranzacţionare este 03 IULIE a.c.
(6)

Încetare activitate tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de D + 4 zile lucrătoare
tranzacţionare.
Data estimativă pentru încetarea activităţii de tranzacţionare pentru
sistemul alternativ de tranzacţionare este 04 IULIE a.c.
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(7)

Retragerea calităţii de participant pe sistemul alternativ de D + 4 zile lucrătoare
tranzacţionare pentru toţi participanţii înscrişi în Registrul participanţilor
pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX.

(8)

Retragerea calităţii de broker activ pe sistemul alternativ de D + 4 zile lucrătoare
tranzacţionare pentru toate persoanele fizice înscrise în Registrul brokerilor
activi pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX.

(9)

Transferul emitenţilor de pe sistemul alternativ de tranzacţionare Perioada cuprinsă între
administrat de SIBEX pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat (D + 4 zile lucratoare) şi
de BVB, care presupune inclusiv transferul registrului acţionarilor
(D + 20 zile lucratoare)
emitentului de la Depozitarul Sibex la Depozitarul Central, în acord cu
prevederile Regulamentului A.S.F. nr.2/2017 privind transferul sau
retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în
cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare.
În acord cu estimările prezentate anterior, transferul emitenţilor este
estimat să se finalizeze la data de 25 IULIE a.c.

(10)

Decizie A.S.F. retragere autorizaţii de funcţionare SIBEX

(11)

Decizie A.S.F. retragere autorizaţii de funcţionare Depozitarul Sibex

Pentru informaţii actualizate privind evoluţia proiectului de fuziune dintre Bursa de Valori Bucureşti
S.A. şi Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. precum şi pentru informaţii actualizate cu privire la
procesul de închidere a operaţiunilor autorizate ale SIBEX în strânsă legătură cu proiectul de fuziune
vă invităm să consultaţi pagina web www.sibex.ro, secţiunea Relaţia cu investitorii/Proiect de
fuziune, sau să luaţi legătura cu persoana desemnată de contact: Consilier Juridic, Liliana Dincă, tel.
0269 – 211.798.
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