
Asistență privind obligațiile de  
RAPORTARE CONTINUĂ ȘI PERIODICĂ

THE 
SOUND 
OF MONEY



Odată listată pe bursă, compania ta va trebui să își formeze 
deprinderea de a comunica continuu, către acționari, piața 
de capital și instituțiile de reglementare și operare a 
acesteia, toate informațiile relevante pentru o decizie 
investițională. Aceasta nu este doar o obligație morală, ci și 
legală.

În 2017: Pentru nerespectarea obligațiilor de raportare curentă, 
ASF a aplicat Emitenților 23 de sancțiuni, respectiv amenzi în 
valoare de  94.000 lei. 

Obligaţiile de
raportare continuă şi periodică

GOLDRING OFERĂ SERVICII DE CONSULTANȚĂ SI ASISTENȚĂ PRIVIND:



RAPORTAREA - OBLIGAŢIE LEGALĂ RAPORTARILE 
CURENTE

Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente �nanciare și operațiuni de piață
Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente �nanciare 
și operațiuni de piață,

Emitenții au obligația comunicării prompte către piața de 
capital și instituțiile acesteia cu privire  la evenimentele 
care  pot in�uența comportamentul investițional și în 
legătură cu care investitorii au dreptul să �e informați. 

SOCIETATEA 
LISTATA

INSTITUTIILE DE 
SUPRAVEGHERE SI 

OPERARE ALE PIETEI DE 
CAPITAL 

PIATA DE CAPITAL

Informează continuu, obligatoriu, 
prin rapoarte curente și periodice

Evenimentele corporative (acordări de dividende, operațiuni 
de piață, emisiuni de obligațiuni etc.)
Convocări și hotărâri ale organelor statutare 
Încheierea de acte juridice semni�cative pentru piață
Solicitări ale acționarilor îndreptățiți să convoace / 
completeze AGA
Schimbări în controlul, conducerea emitentului sau a 
auditorului �nanciar
Schimbări în caracteristicile și /sau drepturile aferente 
diferitelor clase de instrumente �nanciare
Litigii
Declanșarea / încheierea procedurilor de încetare / reluare a 
activității sau a unei părți din activitate, de dizolvare / 
reorganizarea judiciară a emitentului; 
Incapacitate de plată
Restructurări, reorganizări și alte evenimente cu efect 
semni�cativ asupra valorii activelor emitentului
Noi licențe, patente, mărci, produse sau servicii, modi�carea 
activității principale
Schimbări în politica de investiție
Incidente cu impact asupra mediului sau care pot cauza 
emitentului sau altor terți daune semni�cative
Situații de insolvență a acționarilor / debitorilor semni�cativi 
ai emitentului sau schimbări în obligațiile unor terți care pot 
afecta semni�cativ patrimoniul societății emitente

În conformitate cu prevederile:

privesc:



CONTACT DEPARTAMENT CONSULTANȚĂ CORPORATE:

Acestea vor urmări structura stabilită prin lege, vor 
include toate informațiile solicitate de către A.S.F prin 
Regulamentul nr. 5/2018 și vor � publicate conform 
prevederilor acestuia referitoare la termenele �xate în 
calendarul �nanciar și la mijloacele de diseminare.

Legea instituie o „perioadă închisă” de 30 de zile calendaristice 
înaintea  anunțării / publicării rapoartelor periodice.

RAPOARTE
PERIODICE

Emitenții au obligația de a emite, către piață și instituțiile 
acesteia, rapoarte periodice privind rezultatele și situația 
economico-�nanciară, astfel:

Raportul anual auditat, alături de Raportul 
administratorului. Acesta este precedat de diseminarea 
rezultatelor �nanciare anuale preliminare.
Raportul semestrial 
Rapoarte trimestriale (facultative pe piața AeRO)

Asistență în elaborarea și revizuirea rapoartelor 
curente către operatorul de piață și, respectiv, către 
ASF.
Întocmirea și revizuirea rapoartelor �nanciare 
periodice, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare și cu respectarea calendarului �nanciar 
publicat.
Asistență în conformarea la cerințele de publicare
Rapoarte de analiză și evaluare (cu / fără evaluator 
acreditat ANEVAR) a emitenților

DE CE NOI?

Avem peste 20 de ani de experiență pe piața de capital
Avem o echipă de specialiști și colaboratori cu experiență 
și viziune
Calitatea și performanța serviciilor noastre a fost 
con�rmată: pentru anul 2017, GOLDRING a fost premiată 
ca „Intermediarul companiilor antreprenoriale 
românești”

+4 0265 269 195 int. 115

consultanta @goldring.ro 

GOLDRING vă oferă:


