
In conformitate cu art. 19 (11) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de 
abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 
2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei Text cu relevanță pentru SEE vă informăm asupra faptului că 
persoanele care exercită responsabilități de conducere în cadrul emitentului CI-CO S.A. au următoarele 
obligații: 
 

Obligația de notificare: 
 

1. De a notifica CI-CO S.A. precum și autoritatea competentă cu privire la fiecare tranzacție 
efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului CI-CO sau 
cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe acestora, în ceea ce 
privește CI-CO. Notificarea se face nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției. 
Notificarea se aplică oricăror tranzacții ulterioare odată ce a fost atinsă suma de 5000 EUR pe 
durata unui an calendaristic. Cu toate acestea toate tranzacțiile efectuate în contul propriu de 
către dumneavoastră vor fi notificate autorităților competente 
 

2. Notificarea va conține: 
-numele persoanei 
-motivul notificării 
-numele emitentului în cauză (CI-CO) 
-descrierea și identitatea instrumentului financiar 
-natura tranzacției (tranzacțiilor) (de exemplu, achiziție sau cedare), indicând dacă este legată de 
derularea programelor de opțiune pe acțiuni sau de exemplele specifice menționate la alineatul 
(7) 
-data și locul tranzacției (tranzacțiilor) 
-prețul și volumul tranzacției (tranzacțiilor). 
 

3. Tranzacțiile care trebuie comunicate includ, de asemenea 
-garantarea sau împrumutul instrumentelor financiare de către sau în numele dumneavoastră ca 
persoană care exercită responsabilități de conducere sau de către sau în numele persoanei cu 
care aveți relații strânse; 
-tranzacții efectuate de persoane care prin profesia lor pregătesc sau efectuează tranzacții sau de 
orice altă persoană care exercită responsabilități de conducere sau cu care aceasta din urmă are 
relații strânse, inclusiv cazul în care se exercită drepturi discreționare; 
-tranzacții efectuate în contul unei polițe de asigurare de viață, definite în conformitate cu 
Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului (26), în cazul în care: 

-titularul poliței este o persoană care exercită responsabilități de conducere sau o persoană 
care este în relații strânse cu persoana respectivă, astfel cum este menționat la alineatul (1); 

-riscul investiției este suportat de titularul poliței; și 
-titularul poliței are competența sau libertatea de a lua decizii de investiții legate de 

instrumente specifice legate de polița de asigurare de viață respectivă sau de a executa tranzacții 
privind instrumente specifice poliței de asigurare de viață respective. 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32014R0596#ntr26-L_2014173RO.01000101-E0026


Obligația de a nu tranzacționa 
 

1. In calitate de personă care exercită responsabilități de conducere aveți obligația de a nu derula 
nicio tranzacție în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de 
acțiunile sau titlurile de creanță ale emitentului CI-CO S.A. sau de instrumente financiare 
derivate sau de altă natură legate de acestea, pe durata unei perioade închise de 30 de zile 
calendaristice înainte de anunțarea fiecărui raport financiar intermediar și respectiv a fiecărui 
raport financiar de sfârșit de an. 

 

Obligațiile persoanelor ce au o strânsă legătură cu dumneavoastră 
 

 Vă mai informăm că aceleași obligații menționate mai sus revin persoanelor ce au o strânsă 
legătură cu dumnevoastră, adică: 

a) soțul/soția, sau partenerul (partenera)  
b) un copil aflat în întreținere 
c) o rudă care la data tranzacției locuiește în aceeași locuință de cel puțin un an 
d) o persoană juridică, un trust sau un parteneriat ale cărui responsabilități de conducere sunt 

exercitate de dumneavoastră sau persoană prevăzută mai sus, care este direct sau indirect 
controlată de dv. sau această persoană, care s-a constituit în beneficiul dv sau persoanei 
respective sau ale cărei interese economice sunt substanțial echivalente cu cele ale dv sau 
persoanei respective 

 

 

 

CI-CO SA 

 


