Precizari tehnice privind executarea silită prin procedura de “vanzare speciala la ordin”
pentru emitentul Transcom S.A.

Denumire societate

Transcom S.A.

Simbol de tranzactionare in cadrul procedurii
de vanzare speciala la ordin

TRSB4FS

Cod ISIN

ROTRSBACNOR2

Cod fiscal/ CUI

RO 2469306

Cod Registrul Comertului

J32/147/1991

Identitatea executorului judecătoresc

Biroul Executorului Judecatoresc Nemes Dan

Identificarea intermediarului acestuia
(Participantul Initiator)

S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST

Identitatea deţinătorului valorilor
mobiliare/debitorului

A.A.A.S. Autoritatea pentru Administrarea Activelor
Statului (fosta AVAS)

Perioada de derulare

13.02.2017 - 15.02.2017

Intervalul orar când Piaţa de oferte şi
operaţiuni speciale va fi deschisă

10:30 – 14:00

Numărul de valori mobiliare obiect al
executării silite

805.915

Lot minim de tranzactionare

1 actiune

Pas tranzactionare

0.01 RON

Observatii

Pachetul va fi vandut integral (totul sau nimic)
Reguli privind desfasurarea procedurii de “vanzare speciala la ordin”
pentru emitentul Transcom S.A.

1. Durata desfăşurării procedurii “vânzare specială la ordin” este de 3 zile lucrătoare, respectiv
13.02.2017 – 15.02.2017.
2. În cadrul procedurii de “vânzare speciala la ordin”, nu se aplică limitarea procentuală a
preţului.
3. În fiecare din cele 3 zile consecutive ale desfăşurării procedurii de “vânzare speciala la
ordin”, simbolul aferent va fi în faza Pre-open, în intervalul orar 10:30 – 14:00.
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4. În prima zi de derulare a operaţiunii, respectiv 13.02.2017, Participantul iniţiator va
introduce în piaţa, in cel mai scurt timp posibil de la deschiderea pietei, ordinul de
vânzare pentru întreaga cantitate, la un preţ egal cu preţul de ofertă stabilit de ofertant.
5. Participanţii cumpărători au obligaţia de a plasa in piaţa ordine de cumpărare doar
după introducerea ordinului de vânzare.
6. Ordinul de vânzare va fi introdus doar de către participantul care iniţiază vânzarea, în
timp ce ordine de cumpărare pot fi introduse de către toţi participanţii la piaţă (inclusiv de
către participantul care iniţiază vânzarea).
7. Ordinele de tranzacţionare trebuie sa aibă preturi care să respecte pasul de tranzacţionare de
0,01 RON.
8. Tipurile de ordine care pot fi introduse in acord cu prevederile Regulamentului nr.7 privind
organizarea, funcţionarea

şi tranzacţionarea în cadrul

sistemului

alternativ de

tranzacţionare administrat de SIBEX sunt ordinele de tip LIMITA.
9. Termenul de valabilitate al ordinelor de vânzare sau cumpărare va fi obligatoriu de tip
Good Till Date (GTD), cu o durata de maxim 3 zile lucrătoare, respectiv durata ordinului
sa nu depăşească ultima zi de valabilitate a perioadei de derulare a procedurii de “vânzare
speciala la ordin”, respectiv 15.02.2017.
10. In cea de a treia zi de derulare a operatiunii, respectiv in data de 15.02.2017, intre orele 14:00
– 14:30 este verificata intrunirea condiţiilor stipulate de către Participantul Iniţiator pentru
încheierea tranzacţiei.
11. In cea de a treia zi de derulare a operatiunii, respectiv in data de 15.02.2017, la ora 14:30:
a. daca se constata întrunirea condiţiilor de executare a tranzacţiei, aceasta se va executa
la un preţ unic, după principiul de prioritate a ordinelor „pret/timp”. Ordinele de
tranzactionare ramase neexecutate vor fi anulate cel tarziu pana la deschiderea
urmatoarei sedinte de tranzactionare.
b. daca se constata ca nu sunt întrunite condiţiile de executare a tranzacţiei, sesiunea
aferenta procedurii de “vânzare speciala la ordin” va fi considerata incheiata.
Ordinele ramase neexecutate vor fi anulate cel tarziu pana la deschiderea urmatoarei
sedinte de tranzactionare.

Departament Tranzactii si Supraveghere Piete
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