
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

DECIZIA NR. 1189 / 12.06.2015 

 Având în vedere următoarele:  

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG 

nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se 

tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;  

- Hotărârea AGEA S.C. LEGMAS S.A. Năvodari privind „inițierea demersurilor pentru admiterea 

la tranzacționare ... în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare (ATS-AeRO), administrat de 

S.C. Bursa de Valori București - S.A.” publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 

nr. 1585/25.03.2015;  

- prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al acțiunilor care se 

tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate;  

- prevederile Deciziei nr. 489/19.05.2015 a S.C. Bursa de Valori București S.A. privind acordul de 

principiu cu privire la tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. LEGMAS S.A. Năvodari în cadrul 

sistemului alternativ administrat;  

- solicitarea formulată de societatea LEGMAS S.A. Năvodari, prin SSIF INTERFINBROK 

CORPORATION S.A., de emitere a deciziei ASF de admitere la tranzacționare pe sistemul 

alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa de Valori București S.A., prin adresa 

înregistrată la ASF cu nr. RG/48588/21.05.2015; în baza analizei direcției de specialitate și a 

Hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2015, Consiliul Autorității de Supraveghere 

Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Se admit la tranzacționare pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa 

de Valori București S.A., acțiunile emise de societatea LEGMAS S.A. Năvodari (CUI:2415209). 

Art. 2. Societățile LEGMAS S.A. Năvodari și Bursa de Valori București S.A. au obligația să 

întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei decizii, cu 

respectarea Legii nr. 151/2014 și Regulamentului ASF nr. 17/2014. Art. 3. Prezenta decizie se 

comunică societăților LEGMAS S.A. Năvodari și Bursa de Valori București S.A. și se publică pe 

pagina de web și în Buletinul electronic al ASF.  

  

PREȘEDINTE, Mișu NEGRIȚOIU 


