
Mecanismul manual de protectie a cumparatorului (Buyer Protection)  

 

I. Introducere 

Mecanismul de protectie a cumparatorului (Buyer Protection mechanism) reprezinta mecanismul 

utilizat in cadrul unui eveniment corporativ cu optiuni prin care cumparatorul dintr-o tranzactie 

in curs de decontare informeaza vanzatorul cu privire la optiunea sa, in scopul exprimarii de 

catre vanzator a respectivei optiuni si ulterior livrarii rezultatelor optiunii de catre vanzator 

cumparatorului. 

Mecanismul manual de protectie a cumparatorului este gestionat in mod direct de contrapartile 

din tranzactie, fara implicarea Depozitarului Central. 

Mecanismul de Buyer Protection se aplica acelor tranzactii in care contrapartile se cunosc si 

anularea bilaterala si reinstructarea ulterioara sunt posibile, in conformitate cu alegerea 

exprimata de cumparator si comunicata vanzatorului. 

 

 

II. Secventa datelor cheie aplicabile reorganizarilor obligatorii cu optiuni, in contextul 

mecanismului de Buyer Protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Descrierea mecanismului de Buyer Protection 

 

1) Cumparatorul dintr-o tranzactie in curs de decontare poate transmite vanzatorului din acea 

tranzactie o instructiune de protectie a cumparatorului daca optiunea pe care cumparatorul 

urmeaza sa o exercite nu este cea implicita, prin specificarea evenimentului corporativ, a 

optiunii alese, a cantitatii de instrumente financiare pentru care se doreste aplicarea optiunii 

respective si a tranzactiei nedecontate, in conformitate cu formularul de Buyer Protection. 

2) Buyer Protection Deadline este stabilit in ziua lucratoare anterioara datei limita de 

exprimare a optiunilor (Market Deadline) si totodata la un ciclu de decontare ulterior Datei 

Participarii Garantate (ultima data pana la care se pot cumpara instrumentele financiare, cu 

drept de participare garantat in cadrul evenimentului corporativ cu optiuni), in conformitate 

cu secventa datelor cheie prezentata mai sus.  
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3) Sunt eligibile pentru aplicarea mecanismului de protectie a cumparatorului tranzactiile 

avand data tranzactionarii inainte de/in Data Participarii Garantate si data intentionata a 

decontarii nu mai tarziu de Buyer Protection Deadline. 

In acest sens cumparatorul monitorizeaza tranzactiile in curs de decontare asociate 

instrumentelor financiare pentru care intentioneaza sa exercite o optiune si decide daca 

initiaza mecanismul de protectie a cumparatorului. 

4) Instructiunea de protectie a cumparatorului trebuie transmisa de cumparator catre vanzator 

in format electronic, cu respectarea formatului din formularul de Buyer Protection. 

5) Dupa receptionarea instructiunii de Buyer Protection, vanzatorul va confirma 

cumparatorului primirea acesteia.  

6) Termenul limita pana la care se pot transmite instructiuni de protectie a cumparatorului este 

Momentul de inchidere a zilei de decontare corespunzatoare Buyer Protection Deadline.  

In cazul in care cumparatorul transmite instructiunea inainte de termenul limita mentionat 

anterior, vanzatorul este obligat sa o accepte. 

In cazul in care cumparatorul transmite instructiunea dupa termenul limita mentionat 

anterior este la latitudinea vanzatorului sa o accepte sau nu. 

7) O instructiune de protectie a cumparatorului poate fi modificata doar de catre cumparator si 

numai prin schimbarea optiunii alese, anterior momentului precizat la punctul 6). 

8) Decontarea unei tranzactii pentru care s-a transmis o instructiune de Buyer Protection este 

permisa pana la Momentul de inchidere a zilei de decontare din ziua corespunzatoare Buyer 

Protection Deadline. 

9) O instructiune de Buyer Protection transmisa in legatura cu o tranzactie care se deconteaza 

pana momentul precizat la punctul 8) nu va mai produce efecte.  

10) In situatia in care tranzactia pentru care s-a transmis o instructiune de Buyer Protection nu 

se deconteaza pana la momentul precizat la punctul 8) aceasta va fi anulata bilateral si 

reinstructata de catre contraparti (transformata), in conformitate cu optiunea comunicata de 

cumparator vanzatorului si luand in considerare caracteristicile evenimentului corporativ.  

Anularea bilaterala a tranzactiei initiale este necesara pentru a preveni decontarea acesteia 

ulterior Buyer Protection Deadline si/sau transformarea acesteia in conformitate cu optiunea 

implicita a evenimentului corporativ. 

11) In situatia in care cumparatorul exprima o optiune pentru o cantitate mai mica de 

instrumente financiare decat cantitatea din tranzactia initala sau exprima mai multe optiuni 

pentru respectiva cantitate, partile vor anula tranzactia si vor reinstructa tranzactiile 

transformate in functie de optiunea/optiunile exprimate si de caracteristicile evenimentului 

corporativ.  

12) Tranzactiile reinstructate ca urmare a aplicarii mecanismului de protectie a cumparatorului 

vor avea urmatoarele caracteristici: 

 data tranzactiei va fi aceeasi cu data tranzactiei initiale; 

 data decontarii va fi data platii rezultatelor evenimentului corporativ. 

Decontarea tranzactiilor reinstructate se realizeaza in conformitate cu cadrul juridic aplicabil 

transformarilor.  

13) Tranzactiile pentru care nu s-a transmis o instructiune de Buyer Protection se transforma de 

catre Depozitarul Central conform optiunii implicite a evenimentului corporativ asa cum 

aceasta a fost stabilita de catre emitent. 


