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Este necesară o mai mare prudență în ceea ce privește declarațiile publice privind companiile 

listate. 

Constatând cu îngrijorare că, în ultima perioadă, s-au înmulțit în spațiul public declarațiile despre 

companiile listate la bursa de valori făcute de reprezentanți ai Guvernului, Asociația Brokerilor din piața 

de capital semnaleză posibila influență pe care aceste declarații o pot avea asupra prețului acțiunilor 

companiilor respective, care să ducă la efecte negative în ceea ce privește protecția investitorilor și buna 

funcționare a pieței. 

După cum se știe, prețul acțiunilor companiilor listate este stabilit de cererea și oferta din piață și nu de 

valoarea contabilă a acțiunilor. Prețul acțiunilor este sensibil la performanțele companiei, dar și la 

informațiile făcute publice despre aceasta. Ca urmare, pentru funcționarea corectă a pieței este esențial ca 

orice suspiciune privind legalitatea listării sau tranzacționării acțiunilor, dacă există, să facă obiectul unor 

sesizări către organele abilitate, fără a se transmite diverse semnale către piață până când ancheta nu 

ajunge la o concluzie, cu atât mai mult cu cât persoanele care fac astfel de declarații au la dispoziție toate 

pârghiile necesare pentru a declanșa procedurile de cercetare a faptelor incriminate. 

În același timp, este nevoie de reținere în comunicarea unor intenții de decizii guvernamentale care ar 

putea afecta activitatea companiilor listate și, implicit, prețul acțiunilor acestora, până când intențiile se 

concretizează. 

Transparența este una dintre caracteristicile principale ale piețelor reglementate, admiterea companiilor 

pe aceste piețe făcându-se în urma unor oferte publice, după publicarea prospectelor de ofertă aprobate 

de autoritățile de supraveghere, prospecte care conțin informații detaliate despre companie, dând astfel 

investitorului posibilitatea să ia o decizie informată în ceea ce privește subscrierea în cadrul ofertei. În 

continuare, companiile listate au obligația de publicare a informațiilor privilegiate, a rapoartelor 

trimestriale, semestriale și anuale, precum și obligația de informare continuă privind evenimentele 

corporative, tocmai pentru a se asigura transparența și condiții echitabile de tranzacționare pentru toți 

investitorii.  

Investitorii își intemeiază deciziile de investiții pe informațiile de care dispun și de aceea transparența și 

acuratețea informațiilor sunt importante pentru funcționarea fără probleme a piețelor și încrederea 

publică în acestea. 



Mai mult, amintim că, în conformitate cu reglementările pieței de capital, difuzarea de informații prin 

mijloace de comunicare în masă, inclusiv prin internet sau prin orice alte mijloace, care dă sau poate da 

semnale false sau înșelătoare în legătură cu oferta sau cererea sau prețul unui instrument financiar, 

inclusiv răspândirea de zvonuri, în contextul în care persoana care a difuzat informațiile știa sau trebuia 

să știe că informațiile sunt false sau înșelătoare, poate fi încadrată ca manipulare de piață. 
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