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Punctul 8 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 

UNISEM SA 22/23.04.2021 

” Aprobarea datei de 14.05.2021 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2021 ca data ex date, in 

conformitate cu prevederile art. 86, al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 

financiare si operatiuni de piata, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii 

de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.” 

Potrivit art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 

de piaţă, data de inregistrare este data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia 

de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a 

acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare 

datei adunării generale a acționarilor. 

Potrivit art. 2 alin 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare 

şi operaţiuni de piaţă, ex-date este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o 

zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se 

tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. 

Astfel, Consiliul de Administratie al UNISEM SA supune votului actionarilor adoptarea urmatoarei 

hotarari: 

“Aproba data de 14.05.2021 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2021 ca data ex date, in 

conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 

financiare şi operaţiuni de piaţă, respectiv cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind 

emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.” 
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