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In cazul in care un Emitent doreste retragerea de la tranzactionare, SSIF PRIME 

TRANSACTION SA poate intermedia aceasta operatiune.  

Solutiile pe care le oferim sunt retragerea de la tranzactionare ca urmare a unei oferte 

publice de cumparare (operatiune urmata de retragerea obligatorie a celorlalti actionari 

din societate operatiune numita squeeze - out) sau retragerea de la tranzactionare prin 

intermediul unei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 

A. RETRAGEREA DE LA TRANZACTIONARE PRIN OFERTA PUBLICA DE 

CUMPARARE  

Conform legislatiei in vigoare, in urma derularii unei oferte publice de cumparare 

adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul sa 

solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa ii vanda respectivele actiuni, la 

un pret echitabil, in situatia in care acesta se afla in una din urmatoarele situatii: 

 detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din 

capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce 

pot fi efectiv exercitate; 

 a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresate tuturor actionarilor 

si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul 

total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din 

drepturile de vot vizate in cadrul ofertei. 

 

Astfel, in urma unei oferte publice de cumparare, in cazul in care actionarul majoritar a 

dobandit peste 95% din capitalul social sau daca a dobandit 90% din actiunile vizate in 

oferta, acesta poate solicita retragerea de la tranzactionare a societatii si cumpararea 

tuturor actiunilor pe care nu le detine, in termen de cel mult trei luni de la data inchiderii 

ofertei publice. 

 

B. RETRAGEREA DE LA TRANZACTIONARE PRIN HOTARAREA ADUNARII 

GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  

 Retragerea de la tranzactionare ca urmare a hotararii AGEA se poate realiza daca sunt 

indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 

 

 in ultimele 12 luni anterioare datei publicarii convocatorului AGEA:  

 sa se fi inregistrat un numar de cel mult 50 de tranzactii cu actiuni ale 

respectivului emitent, exceptie facand tranzactiile efectuate intre personae 

implicate sau persoane aflate in legaturi stranse ori persoane care fac parte din 

acelasi grup; si 

 numarul de actiuni tranzactionate sa reprezinte cel mult 1% din totalul 

actiunilor reprezentand capitalul social al emitentului. 
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 acordarea catre actionarii care nu sunt de acord cu hotararea adunarii generale a 

dreptului de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor, cu 

respectarea de catre Emitent a unei procedure specificata in legislatie. 

 

Pentru a hotari retragerea de la tranzactionare, societatile comerciale vor include in 

convocatorul AGEA, ca punct distinct pe ordinea de zi, prezentarea raportului intocmit de 

un evaluator independent cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul 

retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Pretul trebuie stabilit in conformitate cu 

standardele internationale de evaluare de catre un evaluator. 
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