Sibiu,
30 mai 2017

SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A. (SIBEX), cu sediul social în Sibiu, P-ţa Aurel Vlaicu,
nr. 9-10, et. III, jud. Sibiu, J32/28/1994, având CUI 6584502, în calitate de operator de piaţă,
autorizat de C.N.V.M. prin decizia nr.356/31.01.2006, care administrează piaţa reglementată de
instrumente financiare derivate autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 358/31.01.2006 şi piaţa
reglementată la vedere autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 1728/14.12.2009,
Având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SIBEX S.A. nr.1/20
aprilie 2017 prin care a fost aprobată fuziunea prin absorbţie dintre Bursa de Valori Bucureşti
S.A., cu sediul social în Bucureşti, Bdul. Carol I, nr. 34-36, et. 13-14, sector 2, J40/12328/2005,
CUI 17777754, în calitate de societate absorbantă şi Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A., în calitate
de societate absorbită, conform termenilor şi condiţiilor prevăzute în proiectul de fuziune din
data de 24.02.2017 şi, prin urmare, a fost aprobat Proiectul de fuziune şi documentele care au
fost întocmite în legătură cu acesta şi toate efectele Fuziunii, în acord cu prevederile art.30 din
cuprinsul Regulamentului C.N.V.M. nr.2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele
alternative de tranzacţionare, cu modificările şi completările ulterioare,
Anunţă intenţia de a înceta activitatea pe piaţa reglementată de instrumente financiare derivate şi
pe piaţa reglementată la vedere administrate de Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. începând cu
data de 19 iunie 2017.
Pentru informaţii actualizate privind evoluţia proiectului de fuziune dintre Bursa de Valori
Bucureşti S.A. şi Sibex-Sibiu Stock Exchange S.A. vă invităm să consultaţi pagina web
www.sibex.ro, secţiunea Relaţia cu investitorii/Proiect de fuziune.
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