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PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI AGEA 
 

Aprobarea datei de 12 mai 2017 ca dată de înregistrare 

(11 mai 2017 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 

238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM 

nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006. 
 

 

În temeiul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, adunarea generală a 

acționarilor stabilește data de înregistrare, care reprezintă data calendaristică ce servește la 

„identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra 

cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor”, dată care va fi ulterioară 

cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor. 

Art. 2 lit. e) din Regulamentul CNVM nr. 6 / 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale 

acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și 

completările ulterioare, definește data de înregistrare astfel:  

„dată de înregistrare — data calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor, care 

servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și 

asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor”. 

Art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6 / 2009  definește data ex date astfel: 

„ex date — data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, 

de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează 

fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre”. 

 
 
 
 
 
 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la punctul 2 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă data de 12 mai 2017 ca dată de înregistrare (11 mai 2017 ca ex date) în conformitate 

cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și 

ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006. 


