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Acceptarea si exercitarea mandatului de administrator 

 – notă de adeziune - 

 
Prin acceptarea si exercitarea mandatului de administrator mă oblig să fac toate operațiunile cerute 

de lege si de Actul Constitutiv al Societăţii pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate, să 

exercit mandatul de administrator cu profesionalism, buna-credința, onestitate si fidelitate fata de PREBET 

AIUD S.A.  

In exercitarea mandatului meu, mă  oblig sa pună la dispoziția PREBET AIUD S.A. toate 

cunoștințele mele profesionale pentru a contribui la dezvoltarea si eficientizarea activității acestei societăți, 

mă angajez ca, pe întreaga durata a mandatului, sa nu presteze, in interes propriu sau al unui terț, nici o 

activitate concurenta in domeniul de activitate al PREBET AIUD S.A. si sa nu dețin calitatea de 

administrator sau director executiv la alte societăți concurente cu PREBET AIUD S.A,  

In exercitarea mandatului meu, mă oblig sa exercit obligațiile si drepturile in conformitate cu 

dispozițiile legale, in special cele referitoare la mandat si Legea societăților nr. 31/1990 actualizata și voi 

reprezenta exclusiv interesele societății PREBET AIUD S.A. De asemenea recunosc si accept 

necondiționat ca obligația de confidențialitate cu privire la datele si informațiile privind PREBET AIUD 

S.A. si activitatea acesteia, despre care iau cunoștință in exercitarea mandatului, este o obligație legala 

esentială.  

In exercitarea mandatului meu, mă  oblig să nu folosesc informațiile la care am acces în calitate de 

membru al consiliului de administrație PREBET AIUD S.A., am cunoștință și voi respecta legile și în 

special prevederile  Regulamentului (UE) NR. 596/2014, în special cele redate mai jos:  

Regulamentului (UE) NR. 596/2014, preambul (86): ,,…obiectivul prezentului regulament, și 

anume de a preveni abuzul de piață sub forma utilizării abuzive și a divulgării neautorizate a informațiilor 

privilegiate și a manipulării pieței, nu pot fi îndeplinite suficient de statele membre, dar, având în vedere 

dimensiunile și efectele sale…” 

Conform Regulamentului (UE) NR. 596/2014,  articolul 3 Definiții (35). „recomandări de investiții 

- înseamnă informații prin care se recomandă sau se sugerează o strategie de investiție, în mod explicit 

sau implicit, referitoare la unul sau mai multe instrumente financiare sau la emitenți, inclusiv opiniile 

emise privind prețul sau valoarea prezentă sau viitoare a acestor instrumente, destinate canalelor de 

distribuție sau publicului.” 

Regulamentului (UE) NR. 596/2014, articolul 8 - Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate: 

,,(1) În sensul prezentului regulament, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate are loc atunci când o 

persoană deține informații privilegiate și utilizează aceste informații pentru a achiziționa sau a ceda, în 

nume propriu sau în numele unui terț, în mod direct sau indirect, instrumente financiare la care se referă 

informațiile respective. Utilizarea informațiilor privilegiate prin anularea sau modificarea unui ordin 

privind un instrument financiar la care se referă informațiile, în cazul în care acel ordin a fost emis înainte 

ca persoana în cauză să cunoască informațiile privilegiate, se consideră de asemenea ca fiind o utilizare 

abuzivă a informațiilor confidențiale.” 

Regulamentului (UE) NR. 596/2014, articolul 10 - Divulgarea neautorizată a informațiilor 

privilegiate: ,,(1) În sensul prezentului regulament, divulgarea neautorizată a informațiilor privilegiate are 

loc în cazul în care o persoană deține informații privilegiate și le divulgă unei alte persoane, cu excepția 

cazului în care divulgarea se face în exercitarea normală a sarcinilor de serviciu, a profesiei sau a 

funcției.” 

Regulamentului (UE) NR. 596/2014, articolul 14 - Interzicerea utilizării abuzive și a divulgării 

neautorizate a informațiilor privilegiate: ,,O persoană nu trebuie: (a) să participe sau să încerce să  
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participe la practici de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate; (b) să recomande ca o altă persoană 

să participe la practici de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate sau să convingă o altă persoană să 

participe la utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate; sau (c) să divulge în mod neautorizat informații 

privilegiate.”  

Regulamentului (UE) NR. 596/2014, articolul 19 - Tranzacții efectuate de personalul de conducere: 

,,(1) Persoanele care exercită  responsabilități de conducere, precum și persoanele care au o legătură 

strânsă cu acestea notifică emitentul … și autoritatea competentă menționată la alineatul (2) al doilea 

paragraf cu privire la: (a) fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu acțiunile sau titlurile de 

creanță ale emitentului sau cu instrumente financiare derivate sau alte instrumente financiare conexe 

acestora, în ceea ce îi privește pe emitenți; (b) fiecare tranzacție efectuată pe seama lor în legătură cu 

certificate de emisii, produse licitate pe baza acestora sau instrumente financiare derivate conexe, în ceea 

ce îi privește pe participanții la piața certificatelor de emisii. Notificările se fac cu promptitudine și nu mai 

târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției… (11) Fără a aduce atingere articolelor 14 și 15, o 

persoană care exercită responsabilități de conducere în cadrul unui emitent nu derulează nici o tranzacție 

în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, legată de acțiunile sau titlurile de 

creanță ale emitentului 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 unui raport financiar 

intermediar sau al unui raport financiar de sfârșit de an pe care emitentul are obligația să îl publice.” 

 

     

 

 

 

 Data,                                                                                                                Semnătura, 
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