
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Având În vedere următoarele:

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3),
art 7 alin. (2) şi art.14 din OUG nr. 93/2012 privind Înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările
ulterioare,

prevederile Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor
care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate,

hotărârea AGEA din data de 19.02.2015 9 societăţii STOFE S.A Buhuşi
privind .eiectueree de către societate a demersurilor legale necesare eamiterii fa
treraecilonere a acţiunilor emise de societate În cadrul unui sistem alternativ de
tranzacţionare (ATS), administrat de BVB", publicată in Monitorul Oficial al României,
partea a IV-a, nr. 1185/05.03.2015,

prevederile art. 4 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic al
acţiunilor care se tranzacţionează pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare
necotate,

prevederile Deciziei nr. 226/27.03.2015 a Bursei de Valori Bucureşti S.A
privind acordul de principiu cu privire la tranzacţionarea acţiunilor emise de
societatea STOFE S.A Buhuşi În cadrul sistemului alternativ administrat,

solicitarea formulată de societatea STOFE S.A Buhuşi de emitere a Deciziei
ASF de admitere la tranzacţionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare
administrat de Bursa de Valori Bucureşti S.A,

În baza analizei direcţiei de specialitate şi a hotărării adoptate În şedinţa din
data de .9.S' .. .tW ... 2015, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis
emiterea următorului act individual

DECIZIE

Art. 1. Se admit la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de
Bursa de Valori Bucureşti 'S.A, acţiunile emise de socîetatea STOFE S.A Buhuşi (CUI:

·'962838).



Art. 2. Sociefatea STOFE S.A. Buhuşi şi Bursa de Valori Bucureşti S.A. au obligaţia să
întreprindă demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei
Decizii, ale Legii nr. 151/2014 şi ale Regulamentului ASF nr. 17/2014.

Art. 3. Prezenta Decizie se comunică societăţii STOFE S.A. Buhuşi, Bursei de Valori
Bucureşti S.A. şi se publică pe pagina de web şi în Buletinul electronic al A.S.F.


