
 

 

 

 

 

Tabelul de corespondență cu schemele și modulele  

prevăzute în Anexa 1 din Regulamentul (CE) nr. 809/2004   

- Informații minime care trebuie incluse în documentul de înregistrare privind acțiunile - 

 

Informații necesare Pagina 

1 Persoane responsabile 
1.1 Toate persoanele responsabile pentru informațiile incluse în documentul de înregistrare 

și, după caz, în anumite părți ale acestuia, caz în care se vor preciza aceste părți. În cazul 

în care persoanele responsabile sunt persoane fizice, inclusiv membri ai organelor de 

administrare, conducere sau supraveghere ale emitentului, numele și funcția acestora; în 

cazul persoanelor juridice, denumirea și sediul social 

24 

1.2 O declarație a persoanelor responsabile pentru documentul de înregistrare din care să 

reiasă că, după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile incluse în 

documentul de înregistrare sunt, după cunoștințele lor, conforme cu realitatea și nu 

conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia. După caz, o 

declarație  a  celor  responsabili  pentru anumite părți din documentul de înregistrare că, 

după luarea tuturor măsurilor rezonabile în acest sens, informațiile incluse în 

documentul de înregistrare  sunt,  după cunoștințele  lor,  conforme cu realitatea și nu 

conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia 

5-6 

2 Auditori financiari   
2.1 Numele și adresa auditorilor financiari ai conturilor emitentului, pentru perioada 

acoperită de informațiile financiare istorice (inclusiv informații privind apartenența 

acestora la un organism profesional) 

7, 53 

2.2 În cazul în care auditorii financiari au demisionat, au fost demiși sau nu au fost realeși în 

perioada acoperită de informațiile financiare istorice, se furnizează informații detaliate 

despre aceste situații, dacă informațiile în cauză sunt importante 

Nu este cazul 

3 Informații financiare selectate  
3.1 Informații financiare istorice selectate privind  emitentul,  pentru fiecare exercițiu din 

perioada  acoperită  de  aceste  informații financiare istorice și pentru orice perioadă 

financiară intermediară ulterioară, în aceeași monedă. Informațiile financiare istorice 

selectate  trebuie  să  cuprindă informații cheie care să ofere un rezumat al situației 

financiare a emitentului 

12-15, 39-45 

3.2 În cazul în care sunt selectate informații financiare pentru perioade intermediare, se 

includ, de asemenea, date comparative din aceeași perioadă din exercițiul anterior; cu  

toate acestea, prezentarea bilanțului anual este suficientă pentru îndeplinirea  cerințelor 

privind informațiile comparative din bilanț 

Nu este cazul  

4 Factori de risc  
 Se prezintă, într-o secțiune intitulată „factori de risc”, factorii de risc specifici emitentului 

sau sectorului în care își desfășoară activitatea 

10, 18, 21-24 

5 Informații despre emitent  
5.1 Istoricul și evoluția emitentului 25-29 
5.1.1 Denumirea socială și denumirea comercială ale emitentului 8, 10 
5.1.2 Locul și numărul de înregistrare ale emitentului 8 
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5.1.3 Data  înființării  și  durata  de  funcționare  ale  emitentului,  cu excepția cazului în care 

este nedeterminată 

8, 28 

5.1.4 Sediul social și forma juridică ale emitentului, legislația în conformitate cu care își 

desfășoară activitatea, țara de origine, adresa și numărul de telefon de la sediul social 

(sau de la principalul său punct de lucru, dacă acesta este diferit de sediul său social) 

8, 10 

5.1.5 Evenimentele importante în evoluția activităților emitentului 26-30 
5.2 Investiții  
5.2.1 O descriere a  investițiilor principale ale emitentului  (inclusiv valoarea acestora) pentru 

fiecare  exercițiu  din  perioada  acoperită de informațiile financiare istorice, până la data 

documentului de înregistrare 

49 

5.2.2 O descriere a principalelor investiții ale emitentului aflate în derulare, inclusiv mențiuni 

privind distribuția geografică a acestor investiții (pe teritoriul național și în străinătate) și 

sursele de finanțare a acestora (internă sau externă) 

33-34 

5.2.3 Informații privind investițiile principale pe care emitentul dorește să le realizeze în 

viitor și pentru care organele sale de conducere și-au asumat deja angajamente ferme 

33-35, 49-50 

6 Generalități privind activitatea emitentului  
6.1 Activități principale 30-33 
6.1.1 O descriere a naturii operațiunilor efectuate de către emitent și a  principalelor sale   

activități,  inclusiv   a  factorilor-cheie   aferenți acestora, cu menționarea principalelor 

categorii de produse vândute și servicii furnizate în fiecare exercițiu din perioada 

acoperită de informațiile financiare istorice 

31-35 

6.1.2 Mențiuni privind orice produs și serviciu nou semnificativ lansat pe piață și, în măsura 

în care dezvoltarea noilor produse sau servicii a fost dezvăluită public, stadiul lor de 

dezvoltare 

33-34 

6.2 Piețe principale - O descriere a principalelor piețe pe care concurează emitentul, 

inclusiv o distribuire a veniturilor totale pe categorii de activități și piețe geografice, 

pentru fiecare exercițiu din perioada acoperită de informațiile financiare istorice 

35-38 

6.3 În cazul în care informațiile oferite în conformitate cu punctele 6.1 și 6.2 au fost 
influențate de evenimente excepționale, se vor menționa aceste evenimente 

Nu este cazul 

6.4 În măsura în care acestea au o influență semnificativă asupra activității sau a 

rentabilității emitentului, informații sintetice privind măsura în care emitentul este 

dependent de patente și licențe, contracte industriale, comerciale sau financiare sau de 

procedee noi de fabricație 

Nu este cazul 

6.5 Elementele pe care se bazează orice declarație a emitentului privind poziția sa 

competitivă 

Nu este cazul 

7 Organigrama  
7.1 Dacă emitentul face parte dintr-un grup, o scurtă descriere a grupului și a poziției 

emitentului în cadrul acestuia 
11 

7.2 O listă a filialelor importante ale emitentului, inclusiv denumirea lor, țara lor de origine 

sau reședință, procentul din capital și, dacă este diferit, procentul din drepturile de vot 

deținute de emitent 

11, 60-61 

8 Proprietăți imobiliare, utilaje și echipamente  
8.1 Informații privind orice imobilizări corporale importante, existente sau planificate, 

inclusiv proprietăți imobiliare închiriate și orice sarcini majore care grevează aceste active 

50-51 

8.2 O descriere  a  oricăror  probleme de  mediu care pot  afecta  utilizarea de către emitent a 

imobilizărilor sale corporale 

Nu este cazul 
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9 Situația financiară și rezultatele obținute  
9.1 Situația financiară - În măsura în care aceste informații nu figurează în altă parte în 

documentul de înregistrare, o descriere a situației financiare a emitentului, a evoluției 

situației financiare și a rezultatelor din exploatare pentru fiecare exercițiu și perioadă 

intermediară pentru care trebuie furnizate informații financiare istorice,  indicând cauzele 

celor mai importante schimbări survenite,  de  la  un exercițiu la altul, în cadrul 

informațiilor financiare, dacă aceste precizări sunt necesare pentru a înțelege activitățile 

emitentului în ansamblul lor 

12-15, 39-46 

9.2 Rezultatele din exploatare 42 
9.2.1 Informații privind factorii semnificativi, inclusiv evenimentele neobișnuite sau rare sau 

evoluții noi, care influențează semnificativ veniturile din exploatare ale emitentului, 

indicând măsura în care acestea sunt afectate 

Nu este cazul 

9.2.2 În cazul în care situațiile financiare evidențiază modificări importante ale cifrei nete de 

afaceri sau a veniturilor nete, explicarea motivelor care au generat aceste modificări 

Nu este cazul 

9.2.3 Informații privind orice strategii sau factori de natură guvernamentală, economică, 

bugetară, monetară sau politică care au influențat sau pot influența semnificativ, direct 

sau indirect, operațiunile emitentului 

Nu este cazul 

10 Numerar și resurse de capital  
10.1 Informații privind resursele de capital ale emitentului  (pe termen scurt și pe termen 

lung) 

47 

10.2 Mențiuni  privind  sursele  și  valoarea  fluxurilor  de  numerar  ale emitentului și o 

descriere a fluxurilor de numerar 

14-15, 44-45 

10.3 Informații privind condițiile de creditare și structura de finanțare a emitentului 45, 47-49  
10.4 Informații privind orice restricție de utilizare a resurselor de capital care a influențat sau 

poate influența semnificativ, direct sau indirect, operațiunile emitentului 

Nu este cazul 

10.5 Informații privind sursele anticipate de finanțare care vor fi necesare pentru îndeplinirea 

angajamentelor menționate la punctele 5.2.3 și 8.1 

47 

11 Cercetare și dezvoltare, patente, licențe  
 În cazul în care acestea sunt importante, o descriere a politicilor de cercetare și 

dezvoltare aplicate de emitent în cursul fiecărui exercițiu din perioada acoperită de 

informațiile financiare istorice, indicând costurile activităților de cercetare și de 

dezvoltare sponsorizate de emitent 

33-34, 46 

12 Informații privind tendințele  
12.1 Principalele tendințe care au afectat producția, vânzările și stocurile, costurile și prețurile 

de vânzare de la sfârșitul ultimului an financiar încheiat și până la data întocmirii fișei 

de înregistrare 

11 

12.2 Informații privind orice evoluție cunoscută, incertitudine sau cerință sau orice  

angajament sau  eveniment care ar putea  să influențeze semnificativ perspectivele 

emitentului, cel puțin pentru exercițiul financiar curent 

Nu este cazul 

13 Previziuni sau estimări privind profitul  
 În cazul în  care  emitentul  decide să includă o previziune  sau o estimare privind 

profitul în documentul de înregistrare, acesta trebuie să includă informațiile prevăzute la 

punctele 13.1 și 13.2 

Nu este cazul 

13.1 Declarație privind principalele ipoteze pe care emitentul și-a bazat previziunea sau 

estimarea. Se face o distincție clară între ipotezele privind factorii care pot influența 

membrii organelor de administrare, conducere și supraveghere și ipotezele privind 

Nu este cazul 
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factorii care sunt în totalitate în afara influenței acestor persoane. Printre altele, ipotezele 

în cauză trebuie să fie ușor de înțeles de către investitori, să fie clare și precise și să nu 

aibă legătură cu exactitatea generală a estimărilor pe care se bazează previziunea 
13.2 Un raport întocmit  de contabili sau auditori independenți care  să precizeze că, în opinia 

contabililor sau auditorilor independenți, previziunea sau estimarea profitului a fost 

elaborată în mod corespunzător plecând de la elementele invocate și că principiile 

contabile utilizate pentru această previziune sau estimare sunt în concordanță cu 

metodele contabile aplicate de emitent 

Nu este cazul 

13.3 Previziunea  sau  estimarea  profitului  trebuie  elaborate  pe  o  bază comparabilă cu cea 

a informațiilor financiare istorice 

Nu este cazul 

13.4 Dacă într-un prospect care este încă în vigoare a fost inclusă o previziune privind 

profitul, o declarație care să menționeze dacă această previziune mai este sau nu valabilă 

la data documentului de înregistrare și, după caz, motivele pentru care nu mai este 

valabilă 

Nu este cazul 

14 Organele de administrare, conducere și supraveghere  
14.1 Numele, adresa de la locul de muncă și funcția în cadrul societății emitente ale 

următoarelor persoane și principalele activități desfășurate de acestea în afara societății 

emitente, dacă activitățile în cauză sunt semnificative pentru societatea emitentă: (a) 

membrii organelor de administrare, conducere sau supraveghere; (b) asociații 

comanditați, în cazul unei societăți în comandită pe acțiuni; (c) fondatorii, în cazul unei 

societăți înființate de mai puțin de 5 ani; și (d) orice persoană din conducere al cărei 

nume poate fi menționat pentru a dovedi că societatea  emitentă dispune de pregătirea 

și experiența  necesară pentru  conducerea  activităților  sale. 

Natura oricăror relații de familie existente între oricare dintre aceste persoane.Pentru 

fiecare membru al organelor de administrare, conducere sau supraveghere și pentru 

fiecare persoană prevăzută la primul paragraf literele (b) și (d), informații detaliate 

privind pregătirea și experiența sa în gestionarea afacerilor, precum și următoarele 

informații: (a) denumirea tuturor societăților și a societăților în comandită în cadrul 

cărora persoana în cauză a fost membră a unui organ de administrare, conducere sau 

supraveghere sau asociat comanditat, în orice moment în ultimii 5 ani (se indică, de 

asemenea, dacă persoana în cauză deține în continuare sau nu respectiva funcție). Nu 

este necesară întocmirea unei liste cu toate filialele societății emitente în cadrul cărora 

persoana în cauză este, de asemenea, membră a organelor de administrare, conducere 

sau supraveghere; (b) orice condamnare pentru fraudă pronunțată în cursul ultimilor 

cinci ani cel puțin; (c) detalii privind orice procedură de faliment, punere sub sechestru 

sau lichidare cu care a fost asociată, în cursul ultimilor cinci ani cel puțin, oricare dintre 

persoanele menționate la primul paragraf literele (a) și (d) care acționa în calitatea 

dată de una dintre pozițiile menționate la primul paragraf literele (a) și (d); (d) detalii 

privind orice incriminare și sancțiune publică oficială pronunțată contra unei astfel de 

persoane de către autoritățile statutare sau de reglementare (inclusiv de către 

organismele profesionale desemnate). Se indică, de asemenea, dacă persoana în cauză 

a fost vreodată împiedicată de o instanță să mai acționeze  în calitate de membru  al  

unui  organ de  administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau să 

intervină în gestionarea sau desfășurarea afacerilor  unui emitent în cursul ultimilor 

cinci ani cel puțin. Dacă nu există astfel de informații pentru a fi incluse, se întocmește 

o declarație precizând acest lucru 

51-52, 54-56 

14.2 Informații clare privind orice potențial conflict de interese între obligațiile față de 57-58 
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emitent ale oricăreia dintre persoanele menționate la punctul 14.1 și interesele sale 

private și alte obligații. În cazul în care nu există astfel de conflicte de interese, o 

declarație menționând acest lucru. 

Informații privind orice înțelegere, acord cu acționarii principali, clienți, furnizori sau 

alte persoane, în temeiul cărora oricare dintre persoanele menționate la punctul 14.1 a 

fost aleasă ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere. 

Detalii privind  orice restricție acceptată de persoanele  menționate la punctul 14.1 

privind cesionarea, într-o anumită perioadă de timp, a participărilor lor la capitalul  

social  al  emitentului 
15 Remunerații și beneficii  
 Pentru   ultimul   exercițiu   încheiat   și   pentru   toate   persoanele menționate la 

punctul 14.1 primul paragraf literele (a) și (d) se vor menționa: 

 

15.1 Cuantumul remunerației plătite (inclusiv orice remunerații condiționate sau amânate) 

și beneficiile în natură acordate de către emitent și filialele sale pentru serviciile de 

orice fel prestate în beneficiul lor de persoana în cauză. Aceste informații se furnizează 

individual, cu excepția cazului în care țara de origine a emitentului nu solicită 

informațiile individualizate sau acestea sunt publicate în alt fel de către emitent 

56 

15.2 Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau filialele sale 

pentru plata pensiilor sau a altor beneficii 

56 

16 Funcționarea organelor de administrare și de conducere  
 Pentru ultimul exercițiu al emitentului, cu excepția cazului în care se specifică contrariul, 

se furnizează următoarele informații pentru fiecare dintre persoanele menționate la 

punctul  14.1  primul paragraf litera (a): 

 

16.1 Data expirării actualului mandat al persoanei în cauză, după caz, și perioada în care a 

ocupat funcția 

51-52 

16.2 Informații privind contractele încheiate între membrii organelor de administrare, 

conducere și supraveghere și emitent sau oricare dintre filialele sale prin care este 

prevăzută acordarea de beneficii la expirarea contractului sau o declarație negativă 

adecvată 

Nu este cazul 

16.3 Informații privind comitetul de audit și comitetul de remunerare ale emitentului, 

inclusiv numele membrilor acestor comitete și un rezumat al mandatului în temeiul 

căruia comitetele funcționează 

52 

16.4 O declarație a emitentului privind respectarea sau nerespectarea de către emitent a 

regimului de administrare a societăților comerciale în vigoare în statul său de origine. În 

cazul în care emitentul nu respectă acest regim, declarația conține o explicație 

57-58 

17 Salariați  
17.1 Numărul de angajați la sfârșitul perioadei pentru care se furnizează informații 

financiare istorice sau numărul mediu de salariați pentru fiecare exercițiu din perioada 

în cauză, până la data documentului de înregistrare (precum și modificări ale 

numărului de angajați, dacă sunt semnificative) și, dacă este posibil, și dacă aceste 

informații sunt importante, o distribuire a salariaților pe categorii de activități prestate 

și locație geografică. Dacă emitentul utilizează un număr semnificativ de angajați 

temporari, se vor include, de asemenea, informații privind numărul mediu de angajați 

temporari pentru cel mai recent exercițiu financiar 

53-54 

17.2 Cele mai recente informații posibile privind participările deținute la capitalul social al 

emitentului de către fiecare dintre persoanele menționate la punctul 14.1 primul 

paragraf literele (a)  și  (d)  și orice opțiune conexă acțiunilor deținute 

59-61 
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17.3 O descriere a oricăror acorduri care prevăd participarea salariaților la capitalul 

emitentului 

Nu este cazul 

18 Acționari principali  
18.1 În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, numele oricărei 

persoane care nu este membru al vreunui organ de administrare, conducere și 

supraveghere al emitentului și care deține, direct sau indirect, un procentaj din capitalul 

social sau din drepturile de vot ale emitentului care trebuie  notificat în  temeiul 

legislației interne aplicabile emitentului, precum și valoarea participării în cauză, sau, 

în absența unor  astfel  de  persoane,  o  declarație negativă adecvată 

11-12, 21, 59 

18.2 Informații privind situația în care acționarii principali ai emitentului au drepturi de 

vot diferite sau o declarație negativă adecvată 

Nu este cazul 

18.3 În măsura în care aceste informații sunt cunoscute de emitent, se precizează dacă 

emitentul este deținut sau controlat, direct sau indirect, și de către cine; o descriere a 

naturii controlului și a măsurilor adoptate pentru ca acest control să nu fie exercitat în 

mod abuziv 

Nu este cazul 

18.4 O descriere a acordurilor cunoscute de emitent a căror aplicare poate genera, la o dată 

ulterioară, o schimbare a controlului asupra emitentului 

Nu este cazul 

19 Operațiuni cu persoane implicate  
 

Detalii privind operațiunile cu persoane implicate [care, în  acest sens, sunt cele 
prevăzute de normele adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002], 

încheiate de emitent  în perioada pentru care se furnizează informații financiare 
istorice, până la data documentului de înregistrare, în conformitate cu standardul 
relevant  adoptat în temeiul regulamentului în cauză, dacă emitentul intră sub 

incidența acestuia. 

Dacă standardul în cauză nu se aplică emitentului, se publică următoarele  informații: 

(a) natura și cuantumul tuturor operațiunilor care, luate separat sau în ansamblu, 

sunt importante pentru emitent. Dacă operațiunile cu persoane implicate nu s-au 
desfășurat în condițiile pieței, se explică motivele. În cazul împrumuturilor în 

curs, inclusiv al garanțiilor de orice tip, se indică cuantumul sumei de rambursat; 

(b) cuantumul sau procentul reprezentat de operațiunile încheiate cu persoane 
implicate din cifra de afaceri a emitentului. 

61 

20 Informații financiare privind patrimoniul, situația financiară și rezultatele 

emitentului 

 

20.1 Informații financiare istorice 

Informații financiare istorice auditate pentru ultimele trei exerciții financiare (sau 
pentru perioada mai scurtă de când emitentul funcționează) și raportul de audit 
corespunzător fiecărui exercițiu. Dacă emitentul și-a schimbat data de referință contabilă 
în intervalul pentru care îi sunt solicitate datele evidenței financiare, raportările 
supuse procedurii de auditare vor acoperi cel puțin 36 de luni sau întreaga 
perioadă în care emitentul a fost activ, respectiv perioada cea mai scurtă dintre cele 
menționate. Pentru emitenții din Comunitate, informațiile financiare în cauză trebuie 
elaborate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 sau, dacă regulamentul 
în cauză nu este aplicabil, în conformitate cu standardele contabile naționale ale unui 
stat membru. Pentru emitenții din țări terțe, ele trebuie elaborate în conformitate cu 
standardele contabile internaționale adoptate prin procedura prevăzută la articolul 3 
din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 sau cu standardele contabile naționale ale unei 
țări terțe echivalente cu aceste standarde. În absența echivalenței,  informațiile  

12-15, 39-46, 

Anexele 4-7 

la Prospect 
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financiare  se  prezintă sub  forma  unor  situații financiare reformulate. Informațiile 
financiare istorice auditate pentru ultimele două exerciții trebuie să fie întocmite și 
prezentate într-o formă compatibilă cu cea care va fi adoptată pentru următoarele 
situații financiare anuale care vor fi publicate de emitent, ținând seama de standardele 
și metodele contabile și  de legislația din domeniul contabilității aplicabile situațiilor 
financiare anuale în cauză. 

În cazul în care emitentul operează în domeniul său de activitate actual de mai puțin 

de un an, informațiile financiare istorice auditate pentru această perioadă trebuie 

elaborate în conformitate cu standardele contabile aplicabile situațiilor financiare 

anuale în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/202 sau, dacă regulamentul în cauză 

nu este aplicabil, în conformitate cu standardele contabile naționale ale unui stat 

membru, în cazul unui emitent din Comunitate. Pentru emitenții din țări terțe, ele se 

elaborează în conformitate cu standardele contabile internaționale adoptate prin 

procedura prevăzută la articolul 3 din Regulamentul  (CE) nr.  1606/2002 sau cu  

standardele contabile naționale ale unei țări terțe echivalente cu standardele 

contabile internaționale. Aceste informații financiare istorice trebuie auditate. 
Dacă sunt întocmite  în  conformitate cu standardele  contabile naționale, informațiile 
financiare auditate prevăzute la prezenta rubrică trebuie să includă cel puțin: (a) 
bilanțul contabil; (b) contul de profit și pierderi; (c) o situație privind toate modificările 
capitalului propriu sau modificările capitalului propriu, altele decât cele rezultate din 
tranzacțiile de capital cu proprietarii sau din distribuirile către proprietari; (d) fluxul 
de numerar; (e) metodele contabile și notele explicative. 

Informațiile financiare istorice anuale trebuie să fie auditate independent și să fie 

însoțite de o mențiune indicând dacă, în sensul documentului de înregistrare, ele 

oferă o imagine corectă, în concordanță cu standardele de audit aplicabile într-un stat 

membru sau cu un standard echivalent. 
20.2 Informații financiare proforma 

În cazul unei modificări semnificative a valorilor brute, se face o descriere a modului în 
care  tranzacția ar  fi putut afecta activele, pasivele și rezultatul emitentului, dacă 
tranzacția ar fi avut loc la începutul perioadei care face obiectul raportării sau la data 
indicată. Această cerință va fi în mod normal îndeplinită prin includerea de informații 
financiare pro forma. Informațiile financiare pro forma trebuie prezentate în 
conformitate cu anexa II și trebuie să includă toate datele menționate la anexa în cauză. 
Informațiile financiare pro forma trebuie să fie însoțite de un raport întocmit de 
contabili sau auditori independenți. 

Nu este cazul 

20.3 Situații financiare 

Dacă întocmește atât situații financiare anuale proprii, pe bază individuală, cât și 

consolidată emitentul va include în documentul de înregistrare cel puțin situațiile 

financiare anuale consolidate. 

12-15, 39-46, 

Anexele 4-7 

la Prospect 

20.4 Auditarea situațiilor financiare anuale istorice  
20.4.1 O declarație prin care se atestă că informațiile financiare istorice au fost auditate. Dacă 

auditorii au refuzat să întocmească un raport de audit privind informațiile financiare 

istorice sau dacă raportul de audit conține rezerve sau atenționări privind 

imposibilitatea exprimării unei opinii, refuzul, rezervele sau atenționările în cauză se 

reproduc integral, însoțite de o explicație 

5-6, 9, 15, 

Anexele 4-7 

la Prospect 

20.4.2 Indicarea celorlalte informații din documentul de înregistrare care au fost auditate de 

auditori. 

Nu este cazul 

20.4.3 În cazul în care informațiile financiare din documentul de înregistrare nu au fost Nu este cazul 
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extrase din situațiile financiare auditate ale emitentului, se menționează sursa acestora 

și faptul că nu au fost auditate. 
20.5 Data celor mai recente situații financiare  
20.5.1 Ultimul exercițiu financiar pentru care informațiile financiare au fost auditate trebuie să 

se fi încheiat cu cel mult: (a) 18 luni de la data documentului de înregistrare, dacă 

emitentul include în documentul de înregistrare  situații financiare intermediare 

auditate; (b) 15 luni de la data documentului de înregistrare, dacă emitentul include în 

documentul de înregistrare  situații financiare intermediare neauditate. 

12-15, 39-46, 

Anexele 4-7 

la Prospect 

20.6 Informații financiare interimare și alte informații Nu este cazul 
20.6.1 Dacă emitentul a publicat informații financiare trimestriale sau semestriale de  la  data 

ultimelor situații  financiare auditate,  informațiile financiare în cauză trebuie incluse 

în documentul de înregistrare. Dacă informațiile financiare trimestriale sau semestriale 

în cauză au fost revizuite sau auditate, trebuie inclus, de asemenea, raportul de 

revizuire sau de audit. Dacă nu este cazul, se precizează acest lucru. 

Nu este cazul 

20.6.2 Dacă a fost întocmit cu mai mult de nouă luni după sfârșitul ultimului exercițiu financiar 

auditat, documentul de înregistrare trebuie să conțină informații financiare intermediare, 

care pot să nu fie auditate (caz în care se precizează acest lucru), pentru cel puțin primele 

șase luni ale noului exercițiu financiar. 

Informațiile financiare intermediare trebuie să fie însoțite de situații financiare 

comparative pentru aceeași perioadă a exercițiului financiar anterior; cu toate acestea, 

prezentarea bilanțurilor anuale este suficientă pentru îndeplinirea cerinței privind 

informațiile comparative din bilanț. 

Nu este cazul 

20.7 Politica de distribuire a dividendelor 

O descriere a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor și a oricăror 

restricții în acest sens 

15, 18, 47 

20.7.1 Pentru fiecare exercițiu din perioada pentru care se furnizează informații financiare 

istorice, valoarea dividendelor per acțiune, eventual ajustată pentru a permite 

efectuarea unor comparații, în cazul în care numărul de acțiuni ale emitentului s-a 

modificat 

15, 47 

20.8 Proceduri judiciare și de arbitraj 

Informații privind orice procedură guvernamentală, judiciară sau de arbitraj (inclusiv 

orice astfel de procedură în derulare sau potențială de care emitentul are cunoștință) 

din ultimele douăsprezece luni, cel puțin, care ar putea avea sau a avut recent efecte  

semnificative asupra situației financiare sau a profitabilității emitentului și a grupului 

sau o declarație negativă adecvată 

Nu este cazul 

20.9 Modificări seminificative ale situației financiare sau comerciale 

O descriere a oricărei modificări semnificative a poziției financiare sau comerciale a 

grupului care s-a produs de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar pentru care au fost 

publicate situații financiare auditate sau situații financiare intermediare ori o declarație 

negativă adecvată 

Nu este cazul 

21 Informații suplimentare  
21.1 Capitalul social 

Se prezintă următoarele informații de la data celui mai recent bilanț contabil  inclus  în  

informațiile  financiare  istorice: 

 

21.1.1 Cuantumul capitalului subscris și, pentru fiecare categorie de acțiuni: (a) numărul de  

acțiuni  autorizate; (b) numărul de acțiuni emise și plătite integral și numărul de acțiuni 

emise, dar neplătite integral; (c) valoarea nominală a unei acțiuni sau faptul că acțiunile 

59-61 
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nu au o valoare  nominală; și (d) o apropiere a numărului de acțiuni aflate în circulație la 

data deschiderii și la data închiderii exercițiului. Se precizează dacă peste 10 % din 

capital a fost vărsat, prin intermediul altor active decât numerar, în perioada pentru care 

se furnizează informațiile financiare istorice; 
21.1.2 Numărul și caracteristicile principale ale acțiunilor care nu reprezintă capitalul, dacă 

acestea există 

Nu este cazul 

21.1.3 Numărul, valoarea contabilă și valoarea nominală a acțiunilor deținute de către emitent 

sau în numele său ori de către filialele acestuia 

Nu este cazul 

21.1.4 Valoarea valorilor mobiliare convertibile, transferabile sau însoțite de bonuri de 

subscriere, cu indicarea procedurilor de conversie, transfer sau subscriere 

Nu este cazul 

21.1.5 Informații privind condițiile care reglementează orice  drept  de achiziție și  orice 

obligație conexă capitalului  subscris,  dar  nevărsat, sau  privind  orice  angajament  de  

majorare  a  capitalului  social 

Nu este cazul 

21.1.6 Informații privind capitalul social al oricărui membru al grupului care face obiectul  

unei opțiuni sau al unui  acord condiționat  sau necondiționat prevăzând acordarea 

unor opțiuni asupra capitalului și detalii privind opțiunile respective, inclusiv 

identitatea persoanelor la care se referă aceste opțiuni 

Nu este cazul 

21.1.7 Evoluția capitalului social în perioada pentru care se furnizează informații financiare 

istorice, cu evidențierea oricăror modificări survenite 

13, 41, 59 

21.2 Actul constitutiv / Statutul Anexa 1 la 

Prospect 
21.2.1 O descriere a obiectului de activitate al emitentului și locul în care acesta este 

prevăzut de actul constitutiv și statut. 

24-26, 30 

21.2.2 Rezumatul prevederilor din actul constitutiv, statutul, procedurile și alte reglementări 

interne ale emitentului privind membrii organelor de administrare, conducere și 

supraveghere. 

51-53 

21.2.3 O descriere a drepturilor, privilegiilor și restricțiilor conexe fiecărei clase de acțiuni 

existente. 

17-18 

21.2.4 O descriere a măsurilor necesare pentru modificarea drepturilor acționarilor și, în cazul 

în care condițiile sunt mai stricte decât cele minime prevăzute de lege, o mențiune a 

acestui lucru. 

Anexa 1 la 

Prospect 

21.2.5 O descriere a condițiilor în care sunt convocate adunările generale anuale și adunările 

generale extraordinare ale acționarilor, inclusiv a condițiilor de admitere în adunările 

generale. 

Anexa 1 la 

Prospect 

21.2.6 Descriere sumară a oricăror prevederi din actul constitutiv, statut, cartă sau un 

regulament care ar putea avea ca efect amânarea, suspendarea sau prevenirea schimbării 

controlului asupra emitentului. 

Nu este cazul 

21.2.7 Menționarea oricăror prevederi din actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament care 

stabilesc o limită peste care participările la capital trebuie făcute publice, după caz. 

Nu este cazul 

21.2.8 O descriere a condițiilor impuse de actul constitutiv, statut, cartă sau un regulament 

pentru modificarea capitalului social, dacă aceste condiții sunt mai stricte decât 

condițiile minime impuse de lege. 

Nu este cazul 

22 Contracte importante  
 Rezumatul fiecărui contract important (altele decât cele încheiate în cadrul normal al 

activității) încheiat de către emitent sau orice alt membru al grupului, în cursul celor doi 

ani anteriori publicării documentului de înregistrare. 

Nu este cazul 
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Rezumatul oricărui alt contract (altele decât cele încheiate în cadrul normal al activității) 

încheiat de către orice membru al grupului și conținând dispoziții care atribuie oricărui 

membru al grupului o obligație sau un angajament important(ă) pentru întregul grup, la 

data documentului de înregistrare. 
23 Informații furnizate de terți, declarații ale experților și declarații de interese  
23.1 În cazul  în care  documentul  de  înregistrare  conține  o  declarație sau un raport 

atribuite unei persoane care acționează în calitate de expert, se indică numele, adresa de 

la  locul  de  muncă  și  calificările persoanei în cauză și, după caz, orice interese 

semnificative ale persoanei respective cu privire la emitent. Dacă raportul  sau declarația 

au fost întocmite la cererea emitentului, se anexează o declarație prin  care se confirmă 

faptul  că documentele în cauză au fost incluse, în forma și în contextul în care au fost 

incluse, cu consimțământul persoanei care a  autorizat  conținutul  acelei  părți din  

documentul  de  înregistrare. 

Nu este cazul 

23.2 În cazul în care informațiile provin de la o terță parte, se furnizează o confirmare a 

faptului că informațiile în cauză au fost reproduse cu acuratețe și că, după cunoștințele 

emitentului și în măsura în care acesta poate să confirme, având în vedere datele 

publicate de terța parte în cauză, nu au fost omise fapte care ar face ca informațiile 

reproduse să fie incorecte sau să inducă în eroare. Se menționează, de asemenea, sursa 

(sursele) informațiilor în cauză. 

Nu este cazul 

24 Documente puse la dispoziția publicului  
 O declarație prin care se confirmă faptul că, în perioada de valabilitate a documentului 

de înregistrare, pot fi consultate, după caz, următoarele documente (sau copii ale 
acestora): (a) actul constitutiv și statutul emitentului; (b) toate rapoartele, 

corespondența și alte documente, informațiile financiare istorice, evaluările și 
declarațiile întocmite de experți la cererea emitentului, din care anumite părți sunt 
incluse sau menționate în documentul de înregistrare; (c) informațiile financiare istorice 

ale emitentului sau, în cazul unui grup, informațiile financiare istorice ale emitentului 
și ale filialelor sale, pentru fiecare dintre cele două exerciții anterioare publicării 

documentului de înregistrare. 

Se indică locul în care pot fi consultate, fie pe suport fizic, fie în format electronic, 

documentele menționate anterior. 

75-76 

25 Informații privind participațiile  

 Informații privind întreprinderile la care emitentul deține o proporție a capitalului social 

care ar putea avea un impact semnificativ asupra evaluării patrimoniului, poziției 

financiare sau rezultatelor emitentului. 

11, 61 

 


