
 
 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE 
 
 

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 21/21.12.2010 
 
 

În baza prevederilor art. 2 şi art. 7 alin. (1) şi (10) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare adoptat prin OUG nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat 
şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr. 69/12.09.2007, nr. 71/03.10.2007 şi nr. 
2/14.01.2010,  
 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 
21.12.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare dispune:  
 
 
Art.1 (1) Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma 
participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activul OPC-urilor în prima zi în care 
investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii 
care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  
 
(2) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea 
investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, acțiunile cuvenite și suma datorată de OPC ca 
urmare a participării la majorarea capitalului social vor fi înregistrate în activul OPC, astfel: 
 

a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de 
capital, în situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere, iar 
SAI/societatea de investiții care se autoadministrează decide să participe la majorarea de 
capital social a emitentului; 

b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care 
nu sunt întrunite condițiile menționate la lit.a). 

 
(3) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea 
investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile cuvenite și suma datorată de OPC ca 
urmare a participării la majorarea capitalului social vor fi înregistrate în activul OPC la data plății 
efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social. 

 
Art. 2 (1) Evaluarea acțiunilor deținute de OPC ca urmare a participării la majorarea de capital 
social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani înregistrate în activ 
conform prevederilor art. 1 alin.(2) lit.a) se realizează în conformitate cu prevederile art. 4 din 
Dispunerea de măsuri nr.2/2009 sau ale art. 202 alin.(2) lit.b) din Regulamentul CNVM nr.15/2004, 
după caz. 
 
(2) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social înregistrată în activ 
conform prevederilor art. 1 alin.(2) lit.a) se evaluează la valoarea de subscriere. 
 
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri se abrogă prevederile art. 21 
alin.(1) și (2) din Dispunerea de măsuri nr.9/18.03.2010. 
 
 



 
Art. 4 Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data emiterii şi se publică în Buletinul 
C.N.V.M. şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 
 


