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1. Condiţii generale

Condiţii de admitere

Piaţa reglementată la
vedere

Sistemul alternativ de
tranzacţionare (Start)

Capitaluri proprii

1.000.000 Euro

200.000 Euro (sau 200.000
Euro capitalizare anticipată)

Profit net

În cel puţin unul din ultimii 3
ani de activitate

-

Free-float

25%

-

Număr minim de acţionari

100

-

Perioada de funcţionare

Ultimii 3 ani

-

Situaţii financiare întocmite

Ultimii 3 ani

-

Prospect aprobat de A.S.F.

Da

Doar în cazul ofertelor publice

2. Piaţa reglementată la vedere
2.1. Acţiuni
Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de
SIBEX, la Secţiunea acţiuni, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
să fie înregistrate la A.S.F.;
să fie liber negociabile şi plătite integral;
să fie emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont;
să fie din aceeaşi clasă;
dispersia acţiunilor distribuite public să fie de cel puţin 25%;
acţiunile să fie distribuite public la cel puţin 100 de acţionari.

Emitentul ale cărui acţiuni vor fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de
SIBEX, la Secţiunea acţiuni, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar de cel puţin echivalentul
în lei a 1 milion EURO calculat la cursul de referinţă al B.N.R. din data înregistrării la SIBEX
a cererii de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere;
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să fi înregistrat profit net în cel puţin unul din ultimii 3 ani de activitate;
societatea să fi funcţionat în ultimii 3 ani, anterior solicitării de admitere la tranzacţionare şi
să fi întocmit şi comunicat situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă, în conformitate cu
prevederile legale incidente pieţei de capital;
să fie o societate comercială pe acţiuni care, în scopul admiterii la tranzacţionare, a încheiat o
ofertă publică de vânzare de acţiuni, în baza unui prospect de ofertă publică aprobat de
A.S.F./ autorităţi similare de supraveghere din state membre U.E., sau care are aprobat de
către A.S.F./autorităţi similare de supraveghere din state membre U.E. un prospect întocmit
în vederea admiterii la tranzacţionare;
să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea privind piaţa de capital şi în Regulamentele
emise de către A.S.F. ori condiţiile prevăzute de legislaţia similară din ţara de origine;
să depună la SIBEX, prin intermediul unui Participant iniţiator, toate documentele solicitate;
să plătească tarifele datorate SIBEX şi să nu aibă alte datorii faţă de aceasta;
să numească două persoane care vor păstra permanent legătura cu SIBEX;
să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare
a acţiunilor.

Documente solicitate de SIBEX
Emitenţii acţiunilor care urmează a fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX trebuie să depună prin intermediul unui Participant iniţiator o cerere de admitere
la tranzacţionare însoţită de următoarele documente:
a) Prospectul de ofertă publică sau Prospectul de admitere la tranzacţionare, întocmit cel puţin
în limba română;
b) decizia A.S.F. privind aprobarea Prospectului de ofertă publică sau a Prospectului de admitere
la tranzacţionare (copie);
c) declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a Prospectului de ofertă publică sau a
Prospectului de admitere la tranzacţionare, precum şi dovada publicării acestora;
d) notificarea Participantului iniţiator privind rezultatele ofertei publice, după caz;
e) copie după actul constitutiv actualizat, înregistrat la O.R.C.;
f)

copie după certificatul de înregistrare la O.R.C.;

g) copie după decizia A.G.E.A. Emitentului privind hotărârea de admitere a acţiunilor la
tranzacţionare la SIBEX;
h) copie după certificatul de înregistrare a acţiunilor la A.S.F.;
i)

angajamentul de admitere a acţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX;

j)

dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor (copie);
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k) declaraţia potrivit căreia Participantul iniţiator acţionează în numele Emitentului, în vederea
îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX;
l)

declaraţia Emitentului referitoare la desemnarea persoanelor de legătură cu SIBEX si datele
de contact ale acestora;

m) lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate, conform prevederilor cuprinse în
Regulamentele emise de către A.S.F.;
n) în situaţia în care Emitentul nu are o dispersie a acţiunilor distribuite public de cel puţin 25%,
acordul A.S.F., în conformitate cu Legea privind piaţa de capital;
o) oricare alte documente, pe care SIBEX le consideră necesare pentru admiterea acţiunilor
Emitentului la tranzacţionare.
p) ultimele 3 situaţii financiare anuale, vizate de organele administraţiei financiare (copii),
redactate cu respectarea reglementărilor A.S.F.;
q) ultimele 3 procese-verbale ale A.G.A., de aprobare a situaţiilor financiare anuale (copii);
r)

ultimele 3 rapoarte ale auditorilor financiari, de certificare a situaţiei financiare anuale
(copii), redactate cu respectarea reglementărilor A.S.F.;

s) ultimele 3 rapoarte anuale ale administratorilor, redactate cu respectarea reglementărilor
A.S.F. (copii);
t)

ultimul raport/ultimele rapoarte anuale ale Emitentului dacă au fost redactate, întocmite cu
respectarea reglementărilor A.S.F. (copii);

u) ultima raportare financiară semestrială, vizată de organele administraţiei financiare (copie),
redactată cu respectarea reglementărilor A.S.F.;
v) ultimul raport semestrial al administratorilor (raportul de gestiune) (copie), redactat cu
respectarea reglementărilor A.S.F.

Emitenţii ale căror acţiuni au mai fost/sunt tranzacţionate pe o altă piaţă reglementată trebuie să depună
documentele mentionate la alineatul anterior, lit. a)-o), precum şi următoarele documente:
ultimele 3 rapoarte anuale ale Emitentului, redactate
C.N.V.M./A.S.F.;

cu respectarea

reglementărilor

ultimele 3 hotărâri A.G.A. de aprobare a situaţiilor financiare anuale;
cel mai recent raport semestrial al Emitentului, redactat cu respectarea reglementărilor
C.N.V.M./A.S.F.
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2.2. Acţiuni internaţionale
Acţiunile Emitentului persoană juridică din statele membre ale Uniunii Europene care fac obiectul
admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX, la Secţiunea Acţiuni
Internaţionale, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a.

să fie înregistrate la A.S.F.;

b.

să fie liber negociabile şi plătite integral;

c.

să fie emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont;

d.

să fie din aceeaşi clasă;

e.

dispersia acţiunilor distribuite public să fie de cel puţin 25%;

f.

să facă obiectul unei solicitări de admitere la tranzacţionare, care să îndeplinească
prevederile art. 49, şi art 152 alin (1) şi (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Acţiunile Emitentului persoană juridică din statele nemembre ale Uniunii Europene care vor fi admise la
tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX, la Secţiunea Acţiuni
Internaţionale, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
să îndeplinească cerinţele prevăzute în paragraful de mai sus lit. a), b), c), d), e);
să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă organizată din statul în care Emitentul are sediul
social şi să existe un acord între SIBEX şi respectiva piaţă organizată.

Emitentul acţiunilor admise la tranzacţionare în Secţiunea Acţiuni Internaţionale din statele membre şi
nemembre ale Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să fie o societate comercială pe acţiuni care, în scopul admiterii la tranzacţionare, a încheiat o
ofertă publică de vânzare de acţiuni, în baza unui prospect de ofertă publică aprobat de
C.N.V.M / autorităţi similare de supraveghere din state membre U.E. sau care are aprobat de
către A.S.F. / autorităţi similare de supraveghere din state membre U.E un prospect întocmit
în vederea admiterii la tranzacţionare;
societatea să fie înfiinţată şi să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare;
să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar de cel puţin echivalentul
a 1 milion EURO, calculat la cursul de referinţă al B.N.R. din data înregistrării la SIBEX a
cererii de admitere la tranzacţionare;
să fi înregistrat profit net în ultimul an de activitate;
societatea să fi funcţionat în ultimii 3 ani, anterior solicitării de admitere la tranzacţionare şi
să fi întocmit şi comunicat situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă, în conformitate cu
prevederile legale incidente pieţei de capital;
să depună la SIBEX, prin intermediul Participantului iniţiator, ce îi asigură suportul necesar
pentru admiterea la tranzacţionare, toate actele solicitate;
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să plătească tarifele datorate SIBEX şi să nu înregistreze datorii faţă de aceasta;
să numească două persoane care vor păstra permanent legătura cu SIBEX ;
să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare
a acţiunilor.

Documente solicitate de SIBEX
Emitentul dintr-un stat membru, ale cărui acţiuni urmează a fi admise la tranzacţionare pe piaţa
reglementată la vedere administrată de SIBEX, la Secţiunea Acţiuni Internaţionale, trebuie să depună,
prin intermediul unui Participant iniţiator, cererea de admitere a acţiunilor la tranzacţionare însoţită de
următoarele documente:
copie după prospectul de ofertă publică sau Prospectul de admitere la tranzacţionare, aprobat
de autoritatea competentă din statul membru de origine;
rezumatul prospectului redactat sau tradus în limba română intocmit in conformitate cu
reglementarile A.S.F. si Regulamentele Europene in vigoare;
declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a Prospectului de ofertă publică sau
a Prospectului de admitere la tranzacţionare, precum şi dovada publicării acestora;
copie după actul constitutiv actualizat, înregistrat la autoritatea competentă din statul de
origine;
copie după certificatul de înregistrare la instituţia echivalentă O.R.C. din statul de origine al
Emitentului;
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului referitoare la hotărârea de
admitere a acţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de
SIBEX;
copie după certificatul de înregistrare a acţiunilor la A.S.F.;
angajamentul de admitere a acţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX;
dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor (copie);
declaraţia potrivit căreia Participantul iniţiator acţionează în numele Emitentului, în vederea
îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere;
declaraţia Emitentului referitoare la desemnarea persoanelor de legătură cu SIBEX si datele
de contact ale acestora;
lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate, conform prevederilor cuprinse în
Regulamentele emise de către A.S.F.;
în situaţia în care Emitentul nu are o dispersie a acţiunilor distribuite public de cel puţin
25%, acordul A.S.F., în conformitate cu Legea privind piaţa de capital;
copii după ultimele 3 situaţii financiare anuale, împreună cu anexele legale din statul de
origine al Emitentului, precum şi copii după ultimele 3 rapoarte anuale;
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copie după ultima raportare financiară semestrială, împreună cu anexele legale din statul de
origine al Emitentului, precum şi copia ultimului raport semestrial;
declaraţia Emitentului potrivit căreia prospectul a fost redactat cu respectarea prevederilor
legislaţiei comunitare;
oricare alte documente pe care SIBEX le consideră necesare pentru admiterea acţiunilor la
tranzacţionare.

Emitentul dintr-un stat nemembru ale cărui acţiuni urmează a fi admise la tranzacţionare pe piaţa
reglementată la vedere administrată de SIBEX, la Secţiunea Acţiuni Internaţionale trebuie să depună prin
intermediul unui Participant iniţiator o cerere de admitere a acţiunilor la tranzacţionare, însoţită de
următoarele documente:
Prospectul de ofertă publică sau Prospectul de admitere la tranzacţionare, aprobat de
autoritatea competentă din statul nemembru de origine, în copie;
traducerea în limba română a rezumatului Prospectului intocmit in conformitate cu
reglementarile A.S.F. si Regulamentele Europene in vigoare, redactat pe răspunderea
Emitentului şi semnat de reprezentantul legal al Emitentului şi al Participantului iniţiator;
decizia A.S.F. de aprobare a Prospectului de ofertă publică/Prospectului de admitere la
tranzacţionare a acţiunilor (copie);
declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a Prospectului de ofertă publică
sau a Prospectului de admitere la tranzacţionare, precum şi dovada publicării acestora;
copie după actul constitutiv, actualizat, înregistrat la autoritatea competentă din statul de
origine;
copie după certificatul de înregistrare la instituţia echivalentă O.R.C. din statul de origine
al Emitentului;
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului referitoare la hotărârea de
admitere a acţiunilor la tranzacţionare la SIBEX;
copie după certificatul de înregistrare a acţiunilor la A.S.F.;
copie după certificatul de înregistrare a acţiunilor, emis de autoritatea omoloagă A.S.F.
din statul de origine al Emitentului;
angajamentul de admitere a acţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX;
dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor (copie);
declaraţia potrivit căreia Participantul iniţiator acţionează în numele Emitentului, în
vederea îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la
vedere administrată de SIBEX;
declaraţia Emitentului privind desemnarea persoanelor de legătură cu SIBEX si datele de
contact ale acestora;
lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate, conform prevederilor cuprinse în
Regulamentele emise de către A.S.F./C.N.V.M.;
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copii după ultimele 3 situaţii financiare anuale, împreună cu anexele legale din statul de
origine al Emitentului, precum şi copii după ultimele 3 rapoarte anuale;
copie după ultima raportare financiară semestrială împreună cu copiile anexelor legale din
statul de origine al Emitentului, precum şi copia ultimului raport semestrial;
oricare alte documente pe care SIBEX le consideră necesare pentru admiterea la
tranzacţionare a acţiunilor.

2.3. Obligaţiuni corporative
Obligaţiunile unui Emitent, pot fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată
de SIBEX, la Secţiunea obligaţiuni corporative, dacă acesta:
în baza unui prospect de ofertă publică, aprobat de A.S.F., a încheiat o ofertă publică de
vânzare de obligaţiuni, în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX;
valoarea împrumutului obligatar este de minim echivalentul în lei a 200.000 EURO; această
prevedere nu se aplică în cazul emisiunilor continue, dacă suma împrumutată nu este
determinată.
Este posibilă admiterea pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX, a
obligaţiunilor care nu respectă litera b) din prezentul paragraf, dacă există o aprobare a
A.S.F. de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX,
în conformitate cu prevederile Legii privind piaţa de capital.

Obligaţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de
SIBEX, la Secţiunea obligaţiuni corporative, trebuie:
să fie înregistrate la A.S.F.;
să fie liber negociabile, plătite integral;
emise în forma dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont;
trebuie să fie distribuite la cel puţin 200 de deţinători.

În vederea admiterii la tranzacţionare la Secţiunea obligaţiuni corporative, Emitentul obligaţiunilor care
fac obiectul admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
să depună la SIBEX toate documentele prevăzute în paragraful de mai jos;
să plătească tarifele SIBEX şi să nu aibă alte datorii faţă de aceasta;
să desemneze două persoane care vor păstra permanent legătura cu SIBEX ;
să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare
a obligaţiunilor.
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Documente solicitate de SIBEX
În vederea admiterii obligaţiunilor corporative la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX, Emitentul acestora trebuie să depună, prin intermediul unui Participant iniţiator,
o cerere de admitere la tranzacţionare însoţită de următoarele acte:
prospectul de ofertă publică, redactat în limba română;
decizia A.S.F. de aprobare a Prospectului de ofertă publică, după caz;
notificarea Participantului iniţiator referitoare la rezultatele închiderii ofertei publice;
copie după certificatul de înregistrare a obligaţiunilor la A.S.F.;
declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a Prospectului de ofertă publică,
precum şi dovada publicării acestuia;
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului cu privire la admiterea
obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX ;
angajamentul de admitere şi menţinere la tranzacţionare a obligaţiunilor corporative;
copie după dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor;
declaraţia potrivit căreia Participantul iniţiator acţionează în numele Emitentului, în vederea
îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX;
declaraţia Emitentului privind desemnarea persoanelor de legătură cu SIBEX si datele de
contact ale acestora;
în cazul în care împrumutul obligatar este mai mic de echivalentul în lei a 200.000 euro,
aprobarea A.S.F. de admitere la tranzacţionare, în conformitate cu prevederile Legii privind
piaţa de capital;
oricare alte documente pe care SIBEX le consideră necesare, pentru admiterea la
tranzacţionare a obligaţiunilor.

2.4. Obligaţiuni municipale
Pentru a fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX, obligaţiunile
municipale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de
SIBEX, Emitentul a încheiat o ofertă publică de vânzare de obligaţiuni, efectuată în baza unui
prospect de ofertă aprobat de A.S.F.;
valoarea împrumutului obligatar este de minim echivalentul în lei a 200.000 EURO; această
prevedere nu se aplică în cazul emisiunilor continue, dacă suma împrumutată nu este
determinată.
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Este posibilă admiterea pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX, a
obligaţiunilor care nu respectă litera b) din prezentul paragraf, dacă există o aprobare a
A.S.F. de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX,
în conformitate cu prevederile Legii privind piaţa de capital.

Obligaţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de
SIBEX, la Secţiunea obligaţiuni municipale, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să fie înregistrate la A.S.F.;
să fie liber negociabile, plătite integral;
să fie emise în forma dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont.

Emitentul obligaţiunilor municipale care solicită admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată la
vedere administrată de SIBEX trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să depună la SIBEX toate documentele prevăzute în paragraful de mai jos;
să plătească tarifele SIBEX şi să nu aibă alte datorii faţă de aceasta;
să desemneze două persoane care vor păstra permanent legătura cu SIBEX;
să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare
a obligaţiunilor.

Documente solicitate de SIBEX
În vederea admiterii obligaţiunilor municipale la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX, Emitentul acestora trebuie să depună, prin intermediul unui Participant iniţiator,
o cerere de admitere la tranzacţionare, însoţită de următoarele documente:
prospectul de ofertă publică, redactat în limba română;
decizia privind aprobarea de către A.S.F. a Prospectului de ofertă publică;
notificarea Participantului iniţiator privind rezultatele închiderii ofertei publice;
copie după certificatul de înregistrare a obligaţiunilor la A.S.F.;
declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a Prospectului de ofertă publică,
precum şi dovada publicării acestuia;
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului, referitoare la admiterea
obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX;
angajamentul de admitere şi menţinere la tranzacţionare a obligaţiunilor;
copie după dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor;
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declaraţia potrivit căreia Participantul iniţiator acţionează în numele Emitentului, în vederea
îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX;
declaraţia Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură cu SIBEX si datele de
contact ale acestora;
în cazul în care împrumutul obligatar este mai mic de echivalentul în lei a 200.000 euro,
aprobarea A.S.F. de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată
de SIBEX, în conformitate cu prevederile Legii privind piaţa de capital;
oricare alte documente pe care SIBEX le consideră necesare pentru admiterea la
tranzacţionare a obligaţiunilor municipale.

2.5. Obligaţiuni internaţionale
Pentru a fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX, obligaţiunile
internaţionale ale Emitenţilor din statele membre ale Uniunii Europene trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
să îndeplinească cumulativ condiţiile specificate la art. 72 lit. b) şi art. 73 alin. (1) lit. a), b), c)
din Regulamentul nr. 6 al SIBEX;
să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din statul membru în care se află
sediul social al Emitentului.

Pentru a fi admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX, obligaţiunile
internaţionale ale Emitenţilor din statele nemembre ale Uniunii Europene trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
să îndeplinească cumulativ condiţiile specificate la art. 72 lit .b) şi art. 73 alin. (1) lit. a), b), c)
din Regulamentul nr. 6 al SIBEX;
să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă echivalentă unei pieţe reglementate, în înţelesul
art.19 par.6 din Directiva 2004/39/CE(MiFID) din statul nemembru în care se află sediul
social al Emitentului şi cu care SIBEX a încheiat un acord.
Condiţiile prevăzute la paragrafele anterioare b) nu vor fi aplicate in cazul admiterii la
tranzacţionare a obligaţiunilor ale căror Emitenţi sunt organizaţii internaţionale.

Pentru admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor internaţionale pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX, Emitenţii acestor titluri din statele membre şi nemembre ale Uniunii Europene
trebuie să trimită SIBEX toate documentele solicitate de către aceasta şi să îndeplinească cumulativ
condiţiile specificate la art. 73 alin. (2) lit. b), c), d) din Regulamentul nr. 6 al SIBEX.
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Documente solicitate de SIBEX
În vederea admiterii obligaţiunilor internaţionale la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX la secţiunea Obligaţiuni Internaţionale, Emitenţii din statele membre ale Uniunii
Europene trebuie să depună, prin intermediul unui Participant iniţiator, o cerere de admitere la
tranzacţionare, însoţită de următoarele documente:
prospectul pentru admiterea la tranzacţionare aprobat de autoritatea competentă din statul
membru de origine cu toate anexele şi amendamentele (copie);
traducerea în limba română a rezumatului prospectului întocmit în conformitate cu
reglementările A.S.F. şi Regulamentele Europene în vigoare;
copie după certificatul de înregistrare a obligaţiunilor la A.S.F.;
declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a prospectului pentru admiterea la
tranzacţionare, precum şi dovada publicării acestuia;
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului, referitoare la admiterea
obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX;
angajamentul de admitere şi menţinere la tranzacţionare a obligaţiunilor;
copie după dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor;
declaraţia potrivit căreia Participantul iniţiator acţionează în numele Emitentului, în vederea
îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX;
declaraţia Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură in relatia cu SIBEX si
datele de contact ale acestora;
dovada aprobării prospectului pentru admiterea la tranzacţionare în ţara de origine (copie);
copie după certificatul de înregistrare la instituţia echivalentă O.R.C. din statul de origine al
Emitentului;
copie după actul constitutiv cu toate modificările acestuia înregistrat la autoritatea
competentă din statul de origine a Emitentului;
copii după ultimele 3 situaţii financiare anuale, împreună cu anexele legale din statul de
origine al Emitentului, precum şi copii după ultimele 3 rapoarte anuale;
copie după ultima raportare financiară semestrială împreună cu copiile anexelor legale din
statul de origine al Emitentului, precum şi copia ultimului raport semestrial;
declaraţia Emitentului conform căreia prospectul pentru admiterea la tranzacţionare a fost
întocmit conform prevederilor legislaţiei Uniunii Europene;
oricare alte documente pe care SIBEX le consideră necesare pentru admiterea la
tranzacţionare a obligaţiunilor.
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În vederea admiterii obligaţiunilor internaţionale la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX la secţiunea Obligaţiuni Internaţionale, Emitenţii din statele nemembre ale
Uniunii Europene trebuie să depună, prin intermediul unui Participant iniţiator, o cerere de admitere la
tranzacţionare, însoţită de următoarele documente:
prospectul pentru admiterea la tranzacţionare redactat în limba română aprobat de A.S.F.
(copie);
copie după certificatul de înregistrare a obligaţiunilor la A.S.F.;
declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a prospectului pentru admiterea la
tranzacţionare, precum şi dovada publicării acestuia;
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului, referitoare la admiterea
obligaţiunilor la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de SIBEX;
angajamentul de admitere şi menţinere la tranzacţionare a obligaţiunilor;
copie după dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor;
declaraţia potrivit căreia Participantul iniţiator acţionează în numele Emitentului, în vederea
îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere
administrată de SIBEX;
declaraţia Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură in relatia cu SIBEX si
datele de contact ale acestora;
copie după actul constitutiv cu toate modificările acestuia înregistrat la autoritatea
competentă din statul de origine a Emitentului;
copie după certificatul de înregistrare la instituţia echivalentă O.R.C. din statul de origine al
Emitentului;
copii după ultimele 3 situaţii financiare anuale, împreună cu anexele legale din statul de
origine al Emitentului, precum şi copii după ultimele 3 rapoarte anuale;
copie după ultima raportare financiară semestrială împreună cu copiile anexelor legale din
statul de origine al Emitentului, precum şi copia ultimului raport semestrial;
oricare alte documente pe care SIBEX le consideră necesare pentru admiterea la
tranzacţionare a obligaţiunilor.
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3. Sistemul alternativ de tranzacţionare (Start)
3.1. Acţiuni
Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare
administrat de SIBEX trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
să fie înregistrate la A.S.F.;
să fie liber negociabile şi plătite integral;
să fie emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont;
să fie din aceeaşi clasă.

Emitentul ale cărui acţiuni vor fi admise la tranzacţionare în sistemul alternativ de tranzacţionare
administrat de SIBEX trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar sau capitalizarea
anticipată de cel puţin echivalentul în lei a 200.000 EURO calculat la cursul de referinţă al
B.N.R. din data înregistrării la SIBEX a cererii de admitere la tranzacţionare în cadrul
sistemului alternativ de tranzacţionare;
să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea privind piaţa de capital şi în Regulamentele
emise de către A.S.F. ori condiţiile prevăzute de legislaţia similară din ţara de origine;
să plătească tarifele datorate SIBEX şi să nu aibă alte datorii faţă de aceasta;
să numească două persoane care vor păstra permanent legătura cu SIBEX;
să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare
a acţiunilor;
să nu se fi dispus de către instanţă deschiderea procedurii generale sau simplificate a
insolvenţei Emitentului, cu excepţia societăţilor care intră sub incidenţa prevederilor Legii
nr. 151/2014 şi care sunt în procedură de insolvenţă fie în perioada de observaţie, fie în
reorganizare judiciară.

Documente solicitate de SIBEX
Emitenţii acţiunilor care urmează a fi admise la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare administrat de SIBEX trebuie să depună cererea de admitere a acţiunilor la tranzacţionare
însoţită de următoarele documente:
Prospectul de ofertă publică întocmit cel puţin în limba română, copie după decizia A.S.F. de
aprobare a Prospectului de ofertă publică şi declaraţia Emitentului privind modalitatea de
publicare şi dovada publicării acestuia (după caz);
actul constitutiv actualizat înregistrat la O.R.C. (copii);
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copie după certificatul de înregistrare la O.R.C.;
copie după decizia A.G.E.A. a Emitentului privind hotărârea de admitere a acţiunilor la
tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX;
copie după certificatul de înregistrare a acţiunilor la A.S.F.;
angajamentul de admitere a acţiunilor la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare administrat de SIBEX;
dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor (copie);
declaraţia potrivit căreia Participantul iniţiator acţionează în numele Emitentului, în vederea
îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare administrat de SIBEX (după caz);
declaraţia Emitentului referitoare la desemnarea persoanelor de legătură in relatia cu SIBEX
si datele de contact ale acestora;
lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate, conform prevederilor cuprinse în
Regulamentele emise de către A.S.F.;
oricare alte documente pe care SIBEX le consideră necesare.

3.2. Acţiuni internaţionale
Acţiunile Emitentului persoană juridică din statele membre ale Uniunii Europene care fac obiectul
admiterii la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX, la
Secţiunea Acţiuni Internaţionale, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
să fie înregistrate la A.S.F.;
să fie liber negociabile şi plătite integral;
să fie emise în formă dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont;
să fie din aceeaşi clasă.

Acţiunile Emitentului persoană juridică din statele nemembre ale Uniunii Europene care vor fi admise la
tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX, la Secţiunea
Acţiuni Internaţionale, trebuie să îndeplinească cerinţele paragrafului anterior.

Emitentul acţiunilor admise la tranzacţionare în Secţiunea Acţiuni Internaţionale din statele membre şi
nemembre ale Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să aibă valoarea capitalurilor proprii din ultimul exerciţiu financiar sau capitalizarea
anticipată de cel puţin echivalentul în lei a 200.000 EURO calculat la cursul de referinţă al
B.N.R. din data înregistrării la SIBEX a cererii de admitere la tranzacţionare în cadrul
sistemului alternativ de tranzacţionare;
să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea privind piaţa de capital şi în Regulamentele
emise de către A.S.F. ori condiţiile prevăzute de legislaţia similară din ţara de origine;
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să plătească tarifele datorate SIBEX şi să nu înregistreze datorii faţă de aceasta;
să numească două persoane care vor păstra permanent legătura cu SIBEX;
să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare
a acţiunilor.

Documente solicitate de SIBEX
Emitentul dintr-un stat membru, ale cărui acţiuni urmează a fi admise la tranzacţionare în cadrul
sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX la Secţiunea Acţiuni Internaţionale, trebuie
să depună cererea de admitere a acţiunilor la tranzacţionare însoţită de următoarele documente:
copie după prospectul de ofertă publică sau prospectul de admitere la tranzacţionare, aprobat
de autoritatea competentă din statul membru de origine, rezumatul prospectului redactat în
limba română, întocmit în conformitate cu reglementările A.S.F. şi Regulamentele Europene
în vigoare, declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a Prospectului de ofertă
publică sau a Prospectului de admitere la tranzacţionare, precum şi dovada publicării
acestora (după caz);
copie după actul constitutiv actualizat, înregistrat la autoritatea competentă din statul de
origine;
copie după certificatul de înregistrare la instituţia echivalentă O.R.C. din statul de origine al
Emitentului;
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului referitoare la hotărârea de
admitere a acţiunilor la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare
administrat de SIBEX;
copie după certificatul de înregistrare a acţiunilor la A.S.F.;
angajamentul de admitere a acţiunilor la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare administrat de SIBEX;
dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor (copie);
declaraţia potrivit căreia Participantul iniţiator acţionează în numele Emitentului, în vederea
îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare administrat de SIBEX (după caz);
declaraţia Emitentului referitoare la desemnarea persoanelor de legătură in relatia cu SIBEX
si datele de contact ale acestora;
lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate, conform prevederilor cuprinse în
Regulamentele emise de către A.S.F. (după caz);
să pună la dispoziţia SIBEX un plan de afaceri pentru cel puţin următorii 3 ani de activitate;
declaraţia Emitentului potrivit căreia prospectul a fost redactat cu respectarea prevederilor
legislaţiei comunitare (după caz);
oricare alte documente pe care SIBEX le consideră necesare pentru admiterea acţiunilor la
tranzacţionare.
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Emitentul dintr-un stat nemembru ale cărui acţiuni urmează a fi admise la tranzacţionare în cadrul
sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX, la Secţiunea Acţiuni Internaţionale trebuie
să depună o cerere de admitere a acţiunilor la tranzacţionare, însoţită de următoarele documente:
copie după Prospectul de ofertă publică sau Prospectul de admitere la tranzacţionare,
aprobat de autoritatea competentă din statul nemembru de origine(după caz);
traducerea în limba română a rezumatului Prospectului, întocmit în conformitate cu
reglementările A.S.F. şi Regulamentele Europene în vigoare, redactat pe răspunderea
Emitentului şi semnat de reprezentantul legal al Emitentului (după caz);
copie după decizia A.S.F. de aprobare a Prospectului de ofertă publică/ Prospectului de
admitere la tranzacţionare a acţiunilor (după caz);
declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a Prospectului de ofertă publică
sau a Prospectului de admitere la tranzacţionare, precum şi dovada publicării acestora
(după caz);
copie după actul constitutiv, actualizat, înregistrat la autoritatea competentă din statul de
origine;
copie după certificatul de înregistrare la instituţia echivalentă O.R.C. din statul de origine
al Emitentului;
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului referitoare la hotărârea de
admitere a acţiunilor la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare
administrat de SIBEX;
copie după certificatul de înregistrare a acţiunilor la A.S.F.;
copie după certificatul de înregistrare a acţiunilor, emis de autoritatea omoloagă A.S.F.
din statul de origine al Emitentului (după caz);
angajamentul de admitere a acţiunilor la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare administrat de SIBEX;
dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor (copie);
declaraţia potrivit căreia Participantul iniţiator acţionează în numele Emitentului, în
vederea îndeplinirii procedurilor de admitere la tranzacţionare în cadrul sistemului
alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX (după caz);
declaraţia Emitentului privind desemnarea persoanelor de legătură in relatia cu SIBEX si
datele de contact ale acestora;
lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate, conform prevederilor cuprinse în
Regulamentele emise de către A.S.F. (după caz);
să pună la dispoziţia SIBEX un plan de afaceri pentru cel puţin următorii 3 ani de
activitate;
oricare alte documente pe care SIBEX
tranzacţionare a acţiunilor.
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3.3. Obligaţiuni corporative
Obligaţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare
administrat de SIBEX, la Secţiunea obligaţiuni corporative, trebuie:
să fie înregistrate la A.S.F.;
să fie liber negociabile, plătite integral;
emise în forma dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont;

În vederea admiterii la tranzacţionare la Secţiunea obligaţiuni corporative, Emitentul obligaţiunilor care
fac obiectul admiterii la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de
SIBEX, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să depună la SIBEX toate documentele prevăzute în următorul paragraf;
să plătească tarifele SIBEX şi să nu aibă alte datorii faţă de aceasta;
să desemneze două persoane care vor păstra permanent legătura cu SIBEX ;
să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare
a obligaţiunilor.

Documente solicitate de SIBEX
În vederea admiterii obligaţiunilor corporative la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare administrat de SIBEX, Emitentul acestora trebuie să depună o cerere de admitere la
tranzacţionare însoţită de următoarele acte:
prospectul de ofertă publică, redactat în limba română (după caz);
decizia A.S.F. de aprobare a Prospectului de ofertă publică, după caz;
notificarea Participantului iniţiator referitoare la rezultatele închiderii ofertei publice (după
caz);
copie după certificatul de înregistrare a obligaţiunilor la A.S.F.;
declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a Prospectului de ofertă publică,
precum şi dovada publicării acestuia (după caz);
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului cu privire la admiterea
obligaţiunilor la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat
de SIBEX;
angajamentul de admitere şi menţinere la tranzacţionare a obligaţiunilor corporative;
copie după dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor;
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declaraţia Emitentului privind desemnarea persoanelor de legătură cu SIBEX si datele de
contact ale acestora;
oricare alte documente pe care SIBEX le consideră necesare, pentru admiterea la
tranzacţionare a obligaţiunilor.

3.4. Obligaţiuni municipale
Obligaţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare
administrat de SIBEX, la Secţiunea obligaţiuni municipale, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să fie înregistrate la A.S.F.;
să fie liber negociabile, plătite integral;
să fie emise în forma dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont.

Emitentul obligaţiunilor municipale care solicită admiterea la tranzacţionare în cadrul sistemului
alternativ de tranzacţionare administrat de SIBEX trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
să depună la SIBEX toate documentele prevăzute la paragraful de mai jos;
să plătească tarifele SIBEX şi să nu aibă alte datorii faţă de aceasta;
să desemneze două persoane care vor păstra permanent legătura cu SIBEX;
să respecte condiţiile şi termenii Angajamentului de admitere şi menţinere la tranzacţionare
a obligaţiunilor.

Documente solicitate de SIBEX
În vederea admiterii obligaţiunilor municipale la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare administrat de SIBEX Emitentul acestora trebuie să depună o cerere de admitere la
tranzacţionare, însoţită de următoarele documente:
prospectul de ofertă publică, redactat în limba română (după caz);
decizia privind aprobarea de către A.S.F. a Prospectului de ofertă publică, după caz;
notificarea Participantului iniţiator privind rezultatele închiderii ofertei publice (după caz);
copie după certificatul de înregistrare a obligaţiunilor la A.S.F.;
declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a Prospectului de ofertă publică,
precum şi dovada publicării acestuia (după caz);
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului, referitoare la admiterea
obligaţiunilor la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat
de SIBEX;
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angajamentul de admitere şi menţinere la tranzacţionare a obligaţiunilor;
copie după dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor;
declaraţia Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură cu SIBEX si datele de
contact ale acestora;
oricare alte documente pe care SIBEX le consideră necesare pentru admiterea la
tranzacţionare a obligaţiunilor municipale.

3.5. Obligaţiuni internaţionale
Pentru a fi admise la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de
SIBEX, obligaţiunile internaţionale ale Emitenţilor din statele membre ale Uniunii Europene trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
să fie înregistrate la A.S.F.;
să fie liber negociabile, plătite integral;
să fie emise în forma dematerializată şi evidenţiate prin înscriere în cont.

Pentru a fi admise la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat de
SIBEX obligaţiunile internaţionale ale Emitenţilor din statele nemembre ale Uniunii Europene trebuie să
îndeplinească cumulativ condiţiile specificate în paragraful de mai sus.

Pentru admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor internaţionale în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare administrat de SIBEX, Emitenţii acestor titluri din statele membre şi nemembre ale
Uniunii Europene trebuie să trimită SIBEX toate documentele solicitate de către aceasta şi să
îndeplinească cumulativ condiţiile specificate la art. 79 8 alin. (2) lit. b), c), d), Cartea I, Regulamentul nr. 7
al SIBEX.

Documente solicitate de SIBEX
În vederea admiterii obligaţiunilor internaţionale la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare administrat de SIBEX, la secţiunea Obligaţiuni Internaţionale, Emitenţii din statele
membre ale Uniunii Europene trebuie să depună o cerere de admitere la tranzacţionare, însoţită de
următoarele documente:
copie după prospectul pentru admiterea la tranzacţionare aprobat de autoritatea competentă
din statul membru de origine cu toate anexele şi amendamentele (după caz);
traducerea în limba română a rezumatului prospectului întocmit în conformitate cu
reglementările A.S.F. şi Regulamentele Europene în vigoare (după caz);
copie după certificatul de înregistrare a obligaţiunilor la A.S.F.;
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declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a prospectului pentru admiterea la
tranzacţionare, precum şi dovada publicării acestuia (după caz);
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului, referitoare la admiterea
obligaţiunilor la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat
de SIBEX;
angajamentul de admitere şi menţinere la tranzacţionare a obligaţiunilor;
copie după dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor;
declaraţia Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură in relatia cu SIBEX si
datele de contact ale acestora;
dovada aprobării prospectului pentru admiterea la tranzacţionare în ţara de origine (copie)
(după caz);
copie după certificatul de înregistrare la instituţia echivalentă O.R.C. din statul de origine al
Emitentului;
copie după actul constitutiv cu toate modificările acestuia înregistrat la autoritatea
competentă din statul de origine al Emitentului;
copii după ultimele 3 situaţii financiare anuale, împreună cu anexele legale din statul de
origine al Emitentului, precum şi copii după ultimele 3 rapoarte anuale;
copie după ultima raportare financiară semestrială împreună cu copiile anexelor legale din
statul de origine al Emitentului, precum şi copia ultimului raport semestrial;
declaraţia Emitentului conform căreia prospectul pentru admiterea la tranzacţionare a fost
întocmit conform prevederilor legislaţiei Uniunii Europene(după caz);
oricare alte documente pe care SIBEX le consideră necesare pentru admiterea la
tranzacţionare a obligaţiunilor.

În vederea admiterii obligaţiunilor internaţionale la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de
tranzacţionare administrat de SIBEX la secţiunea Obligaţiuni Internaţionale, Emitenţii din statele
nemembre ale Uniunii Europene trebuie să depună o cerere de admitere la tranzacţionare, însoţită de
următoarele documente:
copie după prospectul pentru admiterea la tranzacţionare redactat în limba română aprobat
de A.S.F. (după caz);
copie după certificatul de înregistrare a obligaţiunilor la A.S.F.;
declaraţia Emitentului privind modalitatea de publicare a prospectului pentru admiterea la
tranzacţionare, precum şi dovada publicării acestuia (după caz);
copie după decizia organelor de conducere ale Emitentului, referitoare la admiterea
obligaţiunilor la tranzacţionare în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare administrat
de SIBEX;
angajamentul de admitere şi menţinere la tranzacţionare a obligaţiunilor;
copie după dovada plăţii tarifului de procesare a documentelor;
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declaraţia Emitentului, privind desemnarea persoanelor de legătură in relatia cu SIBEX si
datele de contact ale acestora;
copie după actul constitutiv cu toate modificările acestuia înregistrat la autoritatea
competentă din statul de origine al Emitentului;
copie după certificatul de înregistrare la instituţia echivalentă O.R.C. din statul de origine al
Emitentului;
copii după ultimele 3 situaţii financiare anuale, împreună cu anexele legale din statul de
origine al Emitentului, precum şi copii după ultimele 3 rapoarte anuale;
copie după ultima raportare financiară semestrială împreună cu copiile anexelor legale din
statul de origine al Emitentului, precum şi copia ultimului raport semestrial;
oricare alte documente pe care SIBEX
tranzacţionare a obligaţiunilor.

le consideră necesare pentru admiterea la

Contact

Departamentul Emitenţi al Sibex
Tel:

0269-211798

Fax:

0269-211153

E-mail: emitenti@sibex.ro

SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE este operator de piaţă autorizat de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) prin decizia nr. 356 /
31.01.2006 şi are un capital social de 33.427.926 RON. De asemenea, prin deciziile nr. 1728/14.12.2009 şi 1729/14.12.2009 C.N.V.M. a autorizat
piaţa reglementată la vedere, respectiv sistemul alternativ de tranzacţionare prin intermediul cărora se realizează operaţiunile de listare şi
tranzacţionare a instrumentelor financiare. Operaţiunile de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare şi cele de registru sunt asigurate
de către Depozitarul Sibex care este autorizat de Banca Naţionala a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare prin decizia
1285/19.08.2009 şi are un capital social de 22.950.000 RON.
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