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In cazul in care dispun de lichiditati, emitentii pot decide demararea unui program de
rascumparare al propriilor actiuni, pentru distribuirea lor ulterioara catre angajati si
membri ai conducerii sau in vederea reducerii capitalului social prin anularea actiunilor
dobandite.
Autorizarea programului de rascumparare al actiunilor proprii se face in cadrul Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor. De asemenea, tot in aceasta etapa se va stabili
destinatia acestor actiuni, numarul maxim de actiuni care urmeaza sa fie dobandite,
intervalul de pret in care se vor face rascumpararile, precum si durata programului de
rascumparare.
Societatea nu poate dobandi mai mult de 10% din capitalul social subscris. Actiunile
dobandite in cadrul programului de rascumparare nu dau dreptul la dividende iar
dreptul lor de vot este suspendat pe perioada detinerii acestora de catre societate.
Plata actiunilor dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele
disponibile ale societatii, înscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia
rezervelor legale.
Daca actiunile proprii ale emitentului sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor
societatii, actiunile astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data
dobandirii.
Achizitia de actiuni se poate face doar in indeplinind anumite conditii in ceea ce priveste
pretul de achizitie si volumul zilnic al achizitiilor. SSIF PRIME TRNSACTION SA ofera
servicii de intermediere si consultanta cu privire la programul de rascumparare a
actiunilor:
 Care este pretul de cumparare a actiunilor pe care trebuie sa il plateasca emitentul,
numarul maxim de actiuni ce urmeaza sa fie achizitionate, stabilirea duratei
programului de rascumparare;
 Activitati interzise a fi desfasurate de emitent e durata derularii programului de
rascumparare si exceptiile de la aceste interdictii.
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