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ORDONANŢA NR. 359 / 09.08.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin 

OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere adresa BROADHURST INV. LTD înregistrată la C.N.V.M. cu nr.33598/21.09.2009, cu privire la anunţul de 

publicaţie de vânzare mobiliară nr.691/01.09.2009, publicat de Biroul Executorului Judecătoresc Culea şi Dumitrache potrivit căruia 
pachetul de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. Bucureşti 
va face obiectul vânzării prin licitaţia publică ce va fi organizată în data de 24.09.2009, ora 16.00, la sediul Biroul Executorului 
Judecătoresc Culea şi Dumitrache, 

în baza prevederilor art.96 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea depozitarului central, 
caselor de compensare şi contrapărţilor centrale şi a prevederilor art.2 şi art.4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2006 privind 
executarea contractelor de garanţie reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacţionare pe pieţele 
reglementate/sistemele alternative de tranzacţionare, 

în temeiul prevederilor art.1, art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 
Legea nr.514/2002 modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

se emite următorul act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Începând cu data de 11.08.2010, un pachet de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la  
S.C. URBIS ARMATURI SANITARE S.A. Bucureşti, se blochează, ca măsură asiguratorie, pentru o perioadă de două săptămâni în 
vederea protecţiei potenţialilor cumpărători de bună credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni care fac obiectul 
executării silite. 
Art. 2. Executarea silită a pachetului de 249.311 acţiuni deţinute de S.C. B.K.P. TRADING IMPEX S.R.L. la S.C. URBIS ARMATURI 
SANITARE S.A. Bucureşti se va realiza cu respectarea prevederilor art.96 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005, ale art.2 şi art.4 
din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2006, prin vânzarea acestora numai pe o piață reglementată și printr-un intermediar  
autorizat de C.N.V.M. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Emilian POPESCU MOSCU 

 
ORDONANŢA NR. 360 / 09.08.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin 
OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere raportările transmise de către S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A. referitoare la 
litigiile în instanţă având ca obiect anularea Hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 15.06.2009 de 
majorare a capitalului social, 

în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 
Legea nr.514/2002 modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
în vederea protecţiei potenţialilor cumpărători de bună credinţă care intenţionează să deruleze operaţiuni cu acţiuni care 

fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat în mod definitiv şi irevocabil, 
ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a transferului unui pachet de 

52.271.347 de acţiuni emise de S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A. s-a hotărât emiterea următorului act 
individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiunile care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanţa nu s-a pronunţat 



 

în mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data de 17.08.2010, transferul pachetului de  
52.271.347 de acţiuni emise în urma Hotărârii AGEA/15.06.2009 de majorare a capitalului social al S.C. ARCELORMITTAL 
TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A. (CUI:1973479). 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Emilian POPESCU MOSCU 

 
ORDONANŢA NR. 362 / 10.08.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.C. Orpheus Capitals S.R.L. în perioada 14.06-16.06.2010, 
se reţin următoarele: 

1. modificarea prospectului de consultanță cu privire la introducerea/eliminarea unor rapoarte standard nu a fost notificată 
C.N.V.M., încălcându-se astfel prevederile art.44 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. societatea nu a notificat către C.N.V.M. persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi 
sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, 
respectiv ofiţerul de conformitate, încălcându-se astfel prevederile art.16 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.11/2005, 
prevederi preluate și de art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

3. procedurile interne privind sancțiunile internaționale și persoana responsabilă cu informarea privind sancțiunile internaționale au 
fost notificate cu întârziere, depășindu-se astfel termenul de 45 de zile, prevăzut de art.9 alin.(2) și (3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabil dl Mukul Pal care, în calitate de Administrator al S.C. Orpheus  
Capitals S.R.L., deşi putea şi trebuia să prevină săvârșirea faptelor prezentate mai sus, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) şi art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, 
art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art.10 
alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
10.08.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl Mukul Pal, în calitate de Administrator al S.C. Orpheus Capitals S.R.L. 
Art. 2. Se impune obligaţia remedierii deficienţelor constatate în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanţe,  
în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va 
fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienţelor constatate. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dlui Mukul Pal şi S.C. Orpheus Capitals S.R.L. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. Orpheus Capitals S.R.L. şi se va publica în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANŢA NR. 363 / 10.08.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

având în vedere Hotărârile Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere controlul de fond efectuat la S.C. Orpheus Capitals S.R.L. în perioada 14.06-16.06.2010, 
se reţin următoarele: 

1. modificarea prospectului de consultanță cu privire la introducerea/eliminarea unor rapoarte standard nu a fost notificată 
C.N.V.M., încălcându-se astfel prevederile art.44 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006; 

2. societatea nu a notificat către C.N.V.M. persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi 
sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, 
respectiv ofiţerul de conformitate, încălcându-se astfel prevederile art.16 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.11/2005, 
prevederi preluate și de art.5 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008; 

3. procedurile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism ale S.C. Orpheus Capitals S.R.L. 
nu conțin următoarele informaţii legate de client - persoană juridică care trebuie preluate în evidențele societății și sunt impuse 
de art.12 alin.(1) lit. j) și k) din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008: „j) telefon, fax, și după caz, e-mail, adresă pagină internet și  
k) scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată.”; 

4. procedurile interne privind sancțiunile internaționale și persoana responsabilă cu informarea privind sancțiunile internaționale au 
fost notificate cu întârziere, depășindu-se astfel termenul de 45 de zile, prevăzut de art.9 alin.(2) și (3) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009. 

Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă dna Aurelia Domnița Pășcuț care, în calitate de 



 

administrator/persoană responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, 
precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism/ofiţer de conformitate/persoană 
responsabilă cu informarea privind sancțiunile internaționale în cadrul S.C. Orpheus Capitals S.R.L., deşi putea şi trebuia să prevină 
săvârșirea faptelor prezentate mai sus, nu a făcut-o. 

În baza prevederilor art.17 alin.(2) lit. a) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi modificată prin 
Legea nr.514/2002, art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. a), art.275 alin.(1) şi art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.227, 
art.228 alin.(1) lit. a) pct.1 şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006, art.23 din Regulamentul C.N.V.M. nr.5/2008 și art.10 
alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.9/2009, 

în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 
10.08.2010, C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dna Aurelia Domnița Pășcuț, în calitate de Administrator/persoană responsabilă cu aplicarea 
prevederilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism/ofiţer de conformitate/persoana responsabilă cu informarea privind sancțiunile 
internaționale în cadrul S.C. Orpheus Capitals S.R.L. 
Art. 2. Se impune obligaţia remedierii deficienţelor constatate în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei ordonanţe,  
în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare emise de către C.N.V.M. La expirarea termenului de 30 de zile, C.N.V.M. va 
fi informată asupra măsurilor dispuse în vederea remedierii deficienţelor constatate. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanţă va fi comunicată dnei Aurelia Domnița Pășcuț şi S.C. Orpheus Capitals S.R.L. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi 
contactată, la data comunicării ei către S.C. Orpheus Capitals S.R.L. şi se va publica în Buletinul şi pe site-ul C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

 
ORDONANŢA NR. 364 / 10.08.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin 
OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere raportările transmise de către S.C. ROMLUX S.A. Târgovişte referitoare la litigiile în instanţă având ca 

obiect anularea Hotărârii AGEA/15.06.2009 de majorare a capitalului social, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare şi ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată prin 
Legea nr.514/2002 modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din şedinţa de Comisie din data de 10.08.2010, 
C.N.V.M. a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiunile care fac obiectul litigiilor în cauză şi pentru care instanţa nu s-a 
pronunţat în mod definitiv şi irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni începând cu data operării de către S.C. DEPOZITARUL 
CENTRAL S.A. a noilor caracteristici ale S.C. ROMLUX S.A. Târgovişte (CUI:914148), transferul a 12.519.860 de acţiuni emise în 
urma Hotărârii AGEA/15.06.2009, precum şi a Deciziei C.A. nr.2/12.10.2009 de majorare a capitalului social. 
Art. 2. Direcţia Monitorizare şi Investigare din cadrul Direcţiei Generale Supraveghere, va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanţe. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
ORDONANŢA NR. 368 / 12.08.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că: 

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. PRODPLAST S.A. București, în data de 28.04.2007 și în data de 
19.08.2008, a aprobat printre altele, desprinderea în interesul acționarilor a unei părți din patrimoniul societății și constituirea unei 
noi societăți - S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. - ale cărei acțiuni emise vor fi tranzacționate pe piața de capital; 

- prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor PRODPLAST din 19.08.2008 s-a aprobat „introducerea la 
tranzacționare a acțiunilor PRODPLAST IMOBILIARE pe piața reglementată administrată de BVB, la Categoria a 3-a 
Acțiuni sau la Categoria a 2-a Acțiuni, după cum va autoriza operatorul de piață“, aspect menționat și în Proiectul de 
Desprindere publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.3651 din 03.07.2008; 

- ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 19.08.2008 a S.C. PRODPLAST S.A. București acționarii nemulțumiți de operațiunea 
de divizare nu au mai fost îndreptățiți să ceară retragerea din societate (conform art.242 din Legea nr.297/2004); 



 

- prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. din 01.04.2010,  
s-a mandatat Consiliul de Administrație ca până la 01.11.2010 să identifice cea mai adecvată piață reglementată și depozitarul 
central aferent pentru introducerea la tranzacționare a acțiunilor societății și să prezinte o analiză de oportunitate a listării; 

- în AGEA din data de 07.07.2010 acționarii societății nou înființate au hotărât ca listarea acțiunilor societății să se realizeze pe 
sistemul alternativ de tranzacționare administrat de S.C. Bursa Monetar-Finaciară și de Mărfuri S.A. Sibiu și nu pe o piață 
reglementată; 

- statutul sistemului alternativ de tranzacționare diferă de cel al unei piețe reglementate în ceea ce privește condițiile de 
transparență și lichiditate a societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe acestea; 

- prin Hotărârea AGEA din data de 07.07.2010, hotărâre ce modifică hotărârile adunărilor generale anterioare, sunt afectate 
drepturile acționarilor, așa cum acestea au rezultat din hotărârea privind înființarea societății S.C. PRODPLAST  
IMOBILIARE S.A.; 

în baza prevederilor art.2 alin.(5) lit. b) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 12.08.2010,  

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. În vederea protecţiei acţionarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București, se obligă Consiliul de Administraţie al  
S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București, ca în termen de 30 de zile de la data comunicării actului individual, să convoace 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care să se desfășoare în termen de cel mult 45 de zile de la data convocării,  
în vederea adoptării unei hotărâri privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise pe o piață reglementată, precum și 
împuternicirea Consiliului de Administrație să finalizeze operațiunea aferentă admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, 
astfel cum este definită de legislația pieței de capital, a acțiunilor emise de către această societate. 
Art. 2. În cazul în care prevederile de la art.1. nu vor fi duse la îndeplinire în termenul stabilit, C.N.V.M. va solicita instanței 
competente să dispună convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A., și va 
aplica sancțiuni corespunzătoare Consiliului de Administrație al societății emitente. 
Art. 3. S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București are obligaţia de a transmite la C.N.V.M., de îndată, dar fără a depăşi 24 de 
ore de la data convocării şi de la data desfăşurării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, informații cu privire la aceste 
evenimente. 
Art. 4. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. PRODPLAST IMOBILIARE S.A. București, cu sediul în București, str. Ziduri Moși 
nr.23, Pavilion Administrativ, etaj 3, sector 2, București, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi va fi publicată în 
Buletinul C.N.V.M. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării iar în situaţia în care partea vizată nu poate fi contactată, la data 
publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
ORDONANŢA NR. 370 / 13.08.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin  
Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere revocarea autorizaţiei de funcţionare ca societate de administrare a investiţiilor a S.C. PACTINVEST S.A. 
(societate radiată din evidenţele oficiului registrului comerţului la data de 26.04.2010), 

ţinând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu si-a îndeplinit obligaţia de a transfera atribuţiile şi operaţiunile specifice 
activităţii de administrare, inclusiv registrele şi evidenţele, corespondenţa, materialele publicitare, contractele şi orice alte 
documente, în original, ale Fondului Naţional RETCON către societatea de administrate a investiţiilor numită de C.N.V.M., 

având în vedere desemnarea Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. în calitate de administrator al Fondului Naţional 
RETCON, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare 
Dispune: 

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acţiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Naţional RETCON. 
Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Naţional RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 16.08.2010. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanţă. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. şi băncilor 
care au confirmat existenţa unor conturi bancare în numele Fondului Naţional Retcon şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 

 
DECIZIA NR. 1010 / 09.08.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. AGROMEC RECEA S.A. Mehedinți este în 

lichidare, 
având în vedere informațiile transmise de către ORC Mehedinți, din care reiese faptul că prin Sentinţa Comercială 

nr.437/COM/01.07.2008 pronunţată de către Tribunalul Mehedinți în Dosarul nr.3515/101/2008, împotriva debitoarei  
S.C. AGROMEC RECEA S.A. Mehedinți s-a deschis procedura dizolvării, iar conform Rezoluției nr.599 pronunțată de către 
judecătorul delegat în data de 25.02.2010, reiese faptul că a fost numit lichidatorul judiciar al acestui emitent, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. AGROMEC RECEA S.A. Mehedinți, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. AGROMEC RECEA S.A. Mehedinți (CUI:1606596) 
începând cu data de 09.08.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1011 / 09.08.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de site-ul ONRC, potrivit cărora S.C. AGROMEC RECEA S.A. Mehedinți este în 

lichidare, 
având în vedere informațiile transmise de către ORC Mehedinți, din care reiese faptul că prin Sentinţa Comercială 

nr.437/COM/01.07.2008 pronunţată de către Tribunalul Mehedinți în Dosarul nr.3515/101/2008, împotriva debitoarei  
S.C. AGROMEC RECEA S.A. Mehedinți s-a deschis procedura dizolvării, iar conform Rezoluției nr.599 pronunțată de către 
judecătorul delegat în data de 25.02.2010, reiese faptul că a fost numit lichidatorul judiciar al acestui emitent, 

având în vedere Decizia nr.1010/09.08.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. AGROMEC 
RECEA S.A. Mehedinți, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. AGROMEC RECEA S.A. Mehedinți, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. AGROMEC RECEA S.A. Mehedinți (CUI:1606596) începând cu 
data de 09.08.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1012 / 09.08.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi art.43 din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolvenţei, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24938/02.08.2010 transmisă de către ORC Constanța, din care 

rezultă faptul că prin Încheierea nr.1526/COM/12.06.2001 pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosarul nr.1201/COM/1998, 
împotriva debitoarei S.C. INTERTIR S.A. Constanța s-a dispus declanșarea procedurii falimentului, dizolvarea societății și a fost 
numit lichidatorul judiciar al acesteia, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. INTERTIR S.A. Constanța, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionare pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. INTERTIR S.A. Constanța (CUI:2746512) începând 
cu data de 09.08.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 



 

DECIZIA NR. 1013 / 09.08.2010 
În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 

prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
art.104 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24938/02.08.2010 transmisă de către ORC Constanța, din care 

rezultă faptul că prin Încheierea nr.1526/COM/12.06.2001 pronunțată de către Tribunalul Constanța în dosarul nr.1201/COM/1998, 
împotriva debitoarei S.C. INTERTIR S.A. Constanța s-a dispus declanșarea procedurii falimentului, dizolvarea societății și a fost 
numit lichidatorul judiciar al acesteia, 

având în vedere Decizia nr.1012/09.08.2010 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de S.C. INTERTIR S.A. 
Constanța, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. INTERTIR S.A. Constanța, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. INTERTIR S.A. Constanța (CUI:2746512) începând cu data de 
09.08.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1014 / 09.08.2010 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7, art.9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în temeiul art.104 lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Decizia nr.1307/26.08.2009, 
având în vedere informaţiile furnizate de către ORC Iaşi prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23400/16.07.2010,  

din care rezultă faptul că, prin Încheierea judecătorului delegat nr.3869/07.04.2008 S.C. AGROMEC ALIMENTARA 66 CSG S.A. Iaşi 
s-a transformat în societate cu răspundere limitată (S.C. AGROMEC ALIMENTARA 66 CSG S.R.L. Iaşi), iar potrivit Rezoluției 
nr.9142 pronunțată de către judecătorul delegat în data de 20.05.2010, S.C. AGROMEC ALIMENTARA 66 CSG S.R.L. Iaşi a fost 
radiată din Registrul Comerţului, 

având în vedere informaţiile furnizate de către ONRC, potrivit cărora S.C. ALIMENTARA 66 CSG S.A. Iaşi a fost radiată 
din Registrul Comerţului, 

ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacţionare şi radierea din evidenţa C.N.V.M. a acţiunilor emise de  
S.C. ALIMENTARA 66 CSG S.A. Iaşi, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţele C.N.V.M. acţiunile emise de S.C. ALIMENTARA 66 CSG S.A. Iaşi (CUI:7563435) începând cu data 
de 10.08.2010. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1015 / 09.08.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) şi art.10 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin  
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.179 din Legea nr.297/2004 coroborat cu cele ale art.9 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 

ca urmare a adresei S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25237/05.08.2010, 
având în vedere prerogativele conferite prin Decizia C.N.V.M. nr.1307/26.08.2009 se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. ANTECO S.A. Ploiești iniţiată de 
către ILISIE VASILE DORU. 

Amendamentul constă în prelungirea perioadei de derulare până în data de 01.09.2010, inclusiv. 
Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică rămân neschimbate. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
DECIZIA NR. 1016 / 10.08.2010 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) şi (4), art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat 
prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  
cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.234 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 



 

ulterioare şi ale art.74 (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

10.08.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ acţiunile emise de S.C. ROMPORTMET S.A. Galaţi (CUI:1643705), 
începând cu data de 10.08.2010, ora 12:30. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
DECIZIA NR. 1017 / 10.08.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul art.173 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
ca urmare a adreselor S.S.I.F. RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. București înregistrate la C.N.V.M. cu 

nr.24921/02.08.2010 și nr.24982/03.08.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate din cadrul C.N.V.M. şi ca urmare a deliberărilor din şedinţa din data de 

10.08.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică primară de vânzare de obligaţiuni emise de MUNICIPIUL ZALĂU având următoarele 
caracteristici: 

- obiectul emisiunii: 643.000 de obligaţiuni; 
- valoarea nominală: 100 lei/obligaţiune; 
- preţul de vânzare: 100 lei/obligaţiune; 
- dobânda: ROBOR6M + 0,45%; 
- perioada de derulare: 19.08.2010-25.08.2010; 
- intermediarul ofertei: S.S.I.F. RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A. București. 

Art. 2. Oferta de vânzare se va derula prin plasament intermediat, metoda de intermediere „cea mai bună execuţie”, iar alocarea se 
va face conform prevederilor prospectului de ofertă. 

Modalitatea de rambursare a împrumutului obligatar şi de plată a dobânzii este cea prevăzută în cadrul prospectului de 
ofertă. 

Răspunderea pentru derularea ofertei revine în exclusivitate intermediarului ofertei S.S.I.F. RAIFFEISEN CAPITAL & 
INVESTMENT S.A. București. 
Art. 3. Municipiul Zalău are obligaţia de a depune la operatorul de piaţă cererea de admitere la tranzacționare, în termen de cel mult 
30 de zile de la data de închidere a ofertei. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă C.N.V.M. însoţită de dovada virării cotei de 0,1% din valoarea ofertei în 
conformitate cu prevederile Regulamentului nr.7/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
DECIZIA NR. 1019 / 10.08.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art.173 alin.(1) şi art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

ca urmare a adreselor SSIF Broker S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.23564/19.07.2010, nr.23590/20.07.2010 și 
nr.23915/22.07.2010, 

având în vedere următoarele aspecte: 
- prețul cel mai mare plătit de ofertant în ultimele 12 luni precedente lansării ofertei este de 3 lei/acțiune, preţ care a fost plătit în 

cadrul tranzacției din data de 27.10.2009 dintre domnul Saddiq O.H. Abu Seedo și S.C. WAREF ROM S.R.L; 
- domnul Saddiq O.H. Abu Seedo a deținut și deține peste 50% din capitalul social al S.C. WAREF ROM S.R.L; 
- preţul mediu ponderat de tranzacţionare în perioada 29.06.2009-28.06.2010 este de 3,0962 lei/acțiune (649.915 acțiuni,  

45 de tranzacții); 
- prețul mediu ponderat fără luarea în considerare a tranzacțiilor efectuate de ofertant în ultimele 12 luni este de 11,6965 lei/acțiune 

(7.188 de acțiuni, 43 de tranzacții); 
- la data de 31.12.2008 activul net contabil al S.C. SELECT NUTRICOMB CREVEDIA S.A. este de 20,684 lei/acţiune,  

la 30.06.2009 este de 21,426 lei/acţiune, iar conform situaţiilor financiare la 31.12.2009 activul net contabil este de  
6,652 lei/acţiune; 

- numărul total de acţionari ai S.C. SELECT NUTRICOMB CREVEDIA S.A., exceptând ofertantul, este de 3.580; 



 

- în cazul iniţierii de către domnul Saddiq O.H. Abu Seedo a procedurii de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de  
S.C. SELECT NUTRICOMB CREVEDIA S.A. prețul oferit în cadrul acestei oferte publice obligatorii este considerat preț echitabil, 

în considerarea obiectivelor fundamentale ale C.N.V.M., în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza dispoziţiilor art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

10.08.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Preţul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. SELECT NUTRICOMB CREVEDIA S.A. iniţiată de domnul 
Saddiq O.H. Abu Seedo va fi stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006,  
de către un evaluator independent înregistrat la C.N.V.M. 
Art. 2. La întocmirea raportului de evaluare, evaluatorul independent va lua în considerare ultima situaţie financiară auditată a  
S.C. SELECT NUTRICOMB CREVEDIA S.A. 
Art. 3. Raportul de evaluare, împreună cu documentul de ofertă şi cu plicul aferent preţului oferit, urmează a fi depuse în termen de 
30 de zile lucrătoare de la data primirii prezentului act individual. În situaţia în care prezenta decizie nu este recepţionată de către 
destinatarul acesteia, termenul anterior menţionat va fi calculat de la data publicării acesteia în Buletinul electronic al C.N.V.M. 
Art. 4. Prezenta decizie se publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
DECIZIA NR. 1020 / 10.08.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.22 alin.(1) lit. c) şi alin.(2) şi art.24 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2010 privind 

înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și 
tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, 

având în vedere solicitarea societăţii Franklin Templeton Investment Management Ltd Marea Britanie, înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.24708/29.07.2010, completată prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.25009/03.08.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a sucursalei din România a societăţii de administrare a investiţiilor 
Franklin Templeton Investment Management Ltd Marea Britanie, ca urmare a schimbării sediului sucursalei din „Bucureşti, str. C.A. 
Rosetti nr.17, etaj 3, camerele 301, 306, 308, 309 şi 316, sector 2” în „Bucureşti, str. Buzeşti nr.78-80, etaj 7 şi 8, sector 1”,  
în conformitate cu Decizia din data de 19.07.2010 a Franklin Templeton Investment Management Limited Marea Britanie. 
Art. 2. Societatea Franklin Templeton Investment Management Ltd - Sucursala Bucureşti are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. 
copia certificatului de înregistrare menţiuni şi a noului certificat de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la 
oficiul registrului comerţului a modificării prevăzute la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise  
de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea Franklin Templeton Investment Management 
Ltd Marea Britanie şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIŢĂ 

 
DECIZIA NR. 1021 / 10.08.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 

de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile art.26 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010, 
conform dispoziţiilor Deciziei C.N.V.M. nr.662/25.05.2010, 
având în vedere solicitarea societăţii SAI KD Investments Romania S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16141/14.05.2010, 

nr.19754/14.06.2010 și nr.24085/23.07.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 



 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului deschis de investiţii KD Optimus, în conformitate cu prospectul de 
emisiune, prospectul simplificat şi regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiţii KD Optimus, în forma transmisă prin 
adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24085/23.07.2010. 
Art. 3. SAI KD Investments Romania S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare 
de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. 
Art. 4. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiţii KD Optimus, în baza Dispunerii de 
măsuri nr.9/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la retragerea 
investitorilor din O.P.C. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii SAI KD Investments Romania S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1021/10.08.2010 

 
Prospect de emisiune - 4.2. Politica de investiții, primul paragraf, al doilea punct 
   Prospectul simplificat - 2.2. Politica de investiţii, primul paragraf, al doilea punct 
   Regulile Fondului - 9.1. Politica de investiţii, primul paragraf, al doilea punct 
 
Paragraful: 
● „valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piaţă 

reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei 
sau a pieţei reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului, aprobate de C.N.V.M.”; 

se modifică astfel: 
b) „valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piaţă 

reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei 
sau a pieţei reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului, aprobate de C.N.V.M. În vederea aplicării 
prevederilor art.101 alin.(1) din Legea nr.297/2004, S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează va depune la C.N.V.M. 
solicitarea de aprobare a investiţiei în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat 
nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru cu cel puţin o lună înainte de efectuarea investiţiei respective”. 

 
Prospect de emisiune - 4.2. Politica de investiții, primul paragraf, al treilea punct 
   Prospectul simplificat - 2.2. Politica de investiții, primul paragraf, al treilea punct 
   Regulile Fondului - 9.1. Politica de investiţii, primul paragraf, al treilea punct 
 
Paragraful: 
● valori mobiliare nou emise, cu condiţia ca: 
1. condiţiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare, într-o bursă sau pe o altă piaţă 
reglementată care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie 
aprobată de C.N.V.M.; 
2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune;  
se modifică astfel: 
a) „valori mobiliare nou emise, cu condiţia ca: 
1. condiţiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare, într-o bursă sau pe o altă piaţă 
reglementată care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie 
aprobată de C.N.V.M.; 
2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
Dacă admiterea la tranzacţionare a acestor valorile mobiliare nou emise nu este asigurată într-un termen de maxim un an de la emisiune,  
acestea vor fi reîncadrate la categoria menţionată la lit. h), de mai jos”. 
 
Prospect de emisiune - 4.2. Politica de investiții, primul paragraf, ultimul punct 
   Prospectul simplificat - 2.2. Politica de investiții, primul paragraf, ultimul punct 
   Regulile Fondului - 9.1. Politica de investiţii, primul paragraf, ultimul punct 
 
Paragraful: 
● „instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele menţionate la art.101 din Legea 297/2004, în limita a 10% din activele sale, conform art.102 
din Legea 297/2004”; 
se modifică astfel: 
h) „instrumente ale pieţei monetare şi valori mobiliare, altele decât cele menţionate la art.101 din Legea 297/2004, în limita a 10% din activele sale, 
conform art.102 din Legea 297/2004”. 
 
Prospect de emisiune - 4.2. Politica de investiții, paragraful al optulea 
   Regulile Fondului - 9.1. Politica de investiții, paragraful al optulea 
 
Paragraful: 
„Fondul poate investi în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare ale aceluiaşi emitent până la maximum 10% din activele sale sub 



 

condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare deţinute de Fond în fiecare din emitenţii în care deţine peste 5% 
din activele sale, să nu depăşească, în nici un caz, 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor”. 
se modifică astfel: 
„Fondul poate investi în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare ale aceluiaşi emitent până la maximum 10% din activele sale sub 
condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare deţinute de Fond în fiecare din emitenţii în care deţine peste 5% 
din activele sale, să nu depăşească, în nici un caz, 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor. Expunerea legată 
de instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, aflate 
în portofoliul Fondului se ia în considerare în calculul limitelor pe emitent”. 
 
Prospect de emisiune - 7.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(8) 
   Regulile Fondului - 16.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(8) 
 
Paragraful: 
„Valorile mobiliare care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile vor fi evaluate la preţul calculat conform art.99 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.15/2004”; 
se modifică astfel: 
„(8) Valorile mobiliare care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile vor fi evaluate la preţul calculat conform art.99 din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004; 
În vederea aplicării prevederii de mai sus, Societatea va întreprinde toate demersurile și va depune toate diligențele în vederea obținerii situațiilor 
financiare aferente valorilor mobiliare din portofoliu. 
În cazul în care Societatea nu obţine situaţiile financiare respective în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere ale acestora la  
Registrul Comerţului, aceste valori mobiliare vor fi incluse în activul Fondului la valoarea zero”. 
 
Prospect de emisiune - 7.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(14) 
   Regulile Fondului - 16.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(14) 
 
Paragraful: 
„(14) Valorile mobiliare tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, ale emitenţilor care nu depun bilanţuri contabile la datele 
de depunere stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, sunt evaluate la valoarea 0”. 
se modifică astfel: 
„(14) Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedura de reorganizare sau lichidare juridică, existente în portofoliul Fondului, sunt incluse în 
activul net al acestuia, la valoarea zero, până la momentul finalizării procedurii respective”. 
 
Prospect de emisiune - 7.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(15) 
   Regulile Fondului - 16.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(15) 
 
Paragraful: 
„(15) Deţinerile în conturile curente la instituţiile de credit care se află în procedura de faliment, sunt evaluate la valoarea 0”. 
se modifică astfel: 
„(15) 1. - Dividendele şi acţiunile distribuite cu sau fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate 
în activul fondului la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  
Data ex-dividend reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividende. 

2. - În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, vor fi înregistrate în activul fondului, la data 
ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, atât acțiunile cuvenite cât și suma 
datorată ca urmare a participării la majorarea de capital. 

3. - În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în 
prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
 
Evaluarea acestora se realizează în felul următor: 
 
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului 
de preferinţă se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă = (preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de 
preferinţă)  [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni vechi + număr de acţiuni noi)] 
unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
 
Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a 
pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. 
 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul fondului acţiunile cuvenite”. 
 
Prospect de emisiune - 7.2. Evaluarea activelor fondului, se completează cu pct.(16) și (17): 
   Regulile Fondului - 16.2. Evaluarea activelor fondului, se completează cu pct.(16) și (17): 
 
Paragraf nou: 
„(16) Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestaţie în bani care nu sunt încasate la datele stabilite, precum şi deţinerile în conturile curente 
la instituţiile de credit care se află în procedura de faliment, vor fi incluse în activ la valoarea zero”. 
Paragraf nou: 
„(17) Expunerea legată de instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ 



 

de tranzacţionare, aflate în portofoliul Fondului se evaluează astfel: 
(1) În situația instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețe reglementate, expunerea se calculează prin convertirea poziţiilor pentru 
instrumente financiare derivate în poziţii echivalente ale activului suport. 
(2) Evaluarea expunerii totale rezultată în cazul în care există două poziții de același sens atât pe o valoare mobiliară cât și pe un instrument 
financiar derivat având ca activ suport respectiva valoare mobiliară se face prin cumularea expunerii rezultate din investițiile în cele două 
instrumente, respectivele expuneri fiind evaluate ținând cont de prețul de piață al valorii mobiliare respective și de cotația instrumentului financiar 
derivat de pe piaţa reglementată unde este tranzacționat. În situația în care există două poziții de sens contrar, expunerea totală pe respectivul 
activ suport reprezintă diferența dintre cele două expuneri, calculată conform prevederilor de mai sus. 
(3) Prevederile alin.(2) se aplică și în situația în care activul suport este reprezentat de instrumente ale pieței monetare sau titluri de participare ale 
organismelor de plasament colectiv”. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 1022 / 10.08.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 

de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile art.26 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010, 
conform dispoziţiilor Deciziei C.N.V.M. nr.662/25.05.2010, 
având în vedere solicitarea societăţii SAI KD Investments Romania S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu nr.16141/14.05.2010, 

nr.19754/14.06.2010 și nr.24085/23.07.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor Fondului deschis de investiţii KD Maximus, în conformitate cu prospectul de 
emisiune, prospectul simplificat şi regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota destinată informării investitorilor fondului deschis de investiţii KD Maximus, în forma transmisă prin 
adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24085/23.07.2010. 
Art. 3. SAI KD Investments Romania S.A. are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în termen de două zile lucrătoare 
de la data intrării în vigoare a prezentei decizii. 
Art. 4. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiţii KD Maximus, în baza Dispunerii de 
măsuri nr.9/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la retragerea 
investitorilor din O.P.C. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii SAI KD Investments Romania S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1022/10.08.2010 

 
Prospect de emisiune - 4.2. Politica de investiții, primul paragraf, al doilea punct 
   Prospectul simplificat - 2.2. Politica de investiţii, primul paragraf, al doilea punct 
   Regulile Fondului - 9.1. Politica de investiţii, primul paragraf, al doilea punct 
 
Paragraful: 
● „valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piaţă 
reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a 
pieţei reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului, aprobate de C.N.V.M.”; 
se modifică astfel: 
b) „valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piaţă 
reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea bursei sau a 
pieţei reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului, aprobate de C.N.V.M.; În vederea aplicării prevederilor 
art.101 alin.(1) din Legea nr.297/2004, S.A.I. sau societatea de investiţii care se autoadministrează va depune la C.N.V.M. solicitarea de aprobare 
a investiţiei în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o 
altă piață reglementată dintr-un stat nemembru cu cel puţin o lună înainte de efectuarea investiţiei respective”. 
 
Prospect de emisiune - 4.2. Politica de investiții, primul paragraf, al treilea punct 
   Prospectul simplificat - 2.2. Politica de investiții, primul paragraf, al treilea punct 
   Regulile Fondului - 9.1. Politica de investiţii, primul paragraf, al treilea punct 
 
Paragraful: 
● valori mobiliare nou emise, cu condiţia ca: 



 

1. condiţiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare, într-o bursă sau pe o altă piaţă 
reglementată care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie 
aprobată de C.N.V.M.;  

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune;  
se modifică astfel: 
a) „valori mobiliare nou emise, cu condiţia ca:  

1. condiţiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare, într-o bursă sau pe o altă piaţă 
reglementată care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei reglementate să fie 
aprobată de C.N.V.M.;  

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
Dacă admiterea la tranzacţionare a acestor valorile mobiliare nou emise nu este asigurată într-un termen de maxim un an de la emisiune, acestea 

vor fi reîncadrate la categoria menţionată la lit. h), de mai jos”. 
 
Prospect de emisiune - 4.2. Politica de investiții, primul paragraf, ultimul punct 
   Prospectul simplificat - 2.2. Politica de investiții, primul paragraf, ultimul punct 
   Regulile Fondului - 9.1. Politica de investiţii, primul paragraf, ultimul punct 
 
Paragraful: 
● „instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele menţionate la art.101 din Legea 297/2004, în limita a 10% din activele sale, conform art.102 
din Legea 297/2004”; 
se modifică astfel: 
h) „instrumente ale pieţei monetare şi valori mobiliare, altele decât cele menţionate la art.101 din Legea 297/2004, în limita a 10% din activele sale, 
conform art.102 din Legea 297/2004”. 
 
Prospect de emisiune - 4.2. Politica de investiții, paragraful al șaptelea 
   Regulile Fondului - 9.1. Politica de investiții, paragraful al șaptelea 
 
Paragraful: 
„Fondul poate investi în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare ale aceluiaşi emitent până la maximum 10% din activele sale sub 
condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare deţinute de Fond în fiecare din emitenţii în care deţine peste 5% 
din activele sale, să nu depăşească, în nici un caz, 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor”. 
se modifică astfel: 
„Fondul poate investi în valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare ale aceluiaşi emitent până la maximum 10% din activele sale sub 
condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare deţinute de Fond în fiecare din emitenţii în care deţine peste 5% 
din activele sale, să nu depăşească, în nici un caz, 40% din valoarea activelor Fondului. Această limită nu se aplică depozitelor. Expunerea legată 
de instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare, aflate 
în portofoliul Fondului se ia în considerare în calculul limitelor pe emitent”. 
 
Prospect de emisiune - 7.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(8) 
   Regulile Fondului - 16.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(8) 
 
Paragraful: 
„Valorile mobiliare care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile vor fi evaluate la preţul calculat conform art.99 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.15/2004”; 
se modifică astfel: 
„(8) Valorile mobiliare care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile vor fi evaluate la preţul calculat conform art.99 din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004; 
În vederea aplicării prevederii de mai sus, Societatea va întreprinde toate demersurile și va depune toate diligențele în vederea obținerii situațiilor 
financiare aferente valorilor mobiliare din portofoliu. 
În cazul în care Societatea nu obţine situaţiile financiare respective în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere ale acestora la  
Registrul Comerţului, aceste valori mobiliare vor fi incluse în activul Fondului la valoarea zero”. 
 
Prospect de emisiune - 7.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(14) 
   Regulile Fondului - 16.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(14) 
 
Paragraful: 
„(14) Valorile mobiliare tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, ale emitenţilor care nu depun bilanţuri contabile la datele 
de depunere stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, sunt evaluate la valoarea 0”. 
se modifică astfel: 
„(14) Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedura de reorganizare sau lichidare juridică, existente în portofoliul Fondului, sunt incluse în 
activul net al acestuia, la valoarea zero, până la momentul finalizării procedurii respective”. 
 
Prospect de emisiune - 7.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(15) 
   Regulile Fondului - 16.2. Evaluarea activelor fondului, pct.(15) 
 
Paragraful: 
„(15) Deţinerile în conturile curente la instituţiile de credit care se află în procedură de faliment, sunt evaluate la valoarea 0”. 
se modifică astfel: 
„(15) 1. - Dividendele şi acţiunile distribuite cu sau fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate 
în activul fondului la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  



 

Data ex-dividend reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividende. 
2. - În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, vor fi înregistrate în activul fondului, la data 

ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, atât acțiunile cuvenite cât și suma 
datorată ca urmare a participării la majorarea de capital. 

3. - În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în 
prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
 
Evaluarea acestora se realizează în felul următor: 
 
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului 
de preferinţă se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă = (preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de 
preferinţă)  [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni vechi + număr de acţiuni noi)] 
unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
 
Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a 
pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. 
 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul fondului acţiunile cuvenite”. 
 
Prospect de emisiune-7.2. Evaluarea activelor fondului, se completează cu pct.(16) și (17): 
   Regulile Fondului-16.2. Evaluarea activelor fondului, se completează cu pct.(16) și (17): 
 
Paragraf nou: 
„(16) Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestaţie în bani care nu sunt încasate la datele stabilite, precum şi deţinerile în conturile curente 
la instituţiile de credit care se află în procedură de faliment, vor fi incluse în activ la valoarea zero”. 
Paragraf nou: 
„(17) Expunerea legată de instrumentele financiare derivate admise la tranzacționare pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ 
de tranzacţionare, aflate în portofoliul Fondului se evaluează astfel: 

(1) În situația instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețe reglementate, expunerea se calculează prin convertirea poziţiilor pentru 
instrumente financiare derivate în poziţii echivalente ale activului suport. 

(2) Evaluarea expunerii totale rezultată în cazul în care există doua poziții de același sens atât pe o valoare mobiliară cât și pe un instrument 
financiar derivat având ca activ suport respectiva valoare mobiliară se face prin cumularea expunerii rezultate din investițiile în cele două 
instrumente, respectivele expuneri fiind evaluate ținând cont de prețul de piață al valorii mobiliare respective și de cotația instrumentului 
financiar derivat de pe piaţa reglementată unde este tranzacționat. În situația în care există două poziții de sens contrar, expunerea totală pe 
respectivul activ suport reprezintă diferența dintre cele două expuneri, calculată conform prevederilor de mai sus. 

(3) Prevederile alin.(2) se aplică și în situația în care activul suport este reprezentat de instrumente ale pieței monetare sau titluri de participare 
ale organismelor de plasament colectiv”. 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

DECIZIA NR. 1023 / 10.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 

aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.19, art.20 alin.(1) şi art.26 alin.(2) din Regulamentul nr.2/2006 privind pieţele 

reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere solicitarea formulată de S.C. Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu prin adresa 

nr.1015/15.06.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20088/16.06.2010 și nr.20163/16.06.2010, completată prin documentaţia depusă 
prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23552/19.07.2010 și nr.24367/27.07.2010, 

având în vedere Hotărârea nr.III/22.07.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Bursa Monetar Financiară şi 
de Mărfuri S.A. Sibiu, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Ionescu Anton, în calitatea de administrator al S.C. Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri S.A. şi se 
publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 1024 / 10.08.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1), alin.(4) şi alin.(10) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 
şi completările ulterioare, 



 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.130 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.19, art.20 alin.(1) şi art.26 alin.(2) din Regulamentul nr.2/2006 privind pieţele 

reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere solicitarea formulată de S.C. Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri S.A. Sibiu prin adresa 

nr.1015/15.06.2010, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.20088/16.06.2010 și nr.20163/16.06.2010, completată prin documentaţia depusă 
prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.23552/19.07.2010 și nr.24367/27.07.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 
Comisia hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a S.C. Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri S.A., ca urmare a 
modificării componenţei Consiliului de Administraţie, prin numirea domnului Ionescu Anton în locul domnului Măluțan Sorin,  
în conformitate cu Hotărârea nr.III/22.07.2010 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri S.A. şi se 
publică în Buletinul electronic al C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIȚĂ 

 
DECIZIA NR. 1025 / 10.08.2010 

În temeiul competenţei conferite de art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi 
completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestația formulată de doamna Cojocaru Doina Mărioara împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.272/17.06.2010. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24141/26.07.2010, doamna Cojocaru Doina Mărioara, reprezentată prin 
Cabinetele de Avocați Maria Diana Ionescu și Plopeanu Florin Claudiu, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.272/17.06.2010 prin care a fost sancționată cu amendă în cuantum de 2.500 de lei, pentru nerespectarea prevederilor art.150 
alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 

Contestația este nefondată 
Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) din OG nr.2/2001, prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale guvernului se pot stabili și 

sancționa contravenții în toate domeniile de activitate. 
În materia pieței de capital, regimul sancționator este prevăzut de dispozițiile Titlului X, art.271-280 din Legea nr.297/2004. 

Astfel, conform prevederilor art.272 lit. a) din Legea nr.297/2004 constituie contravenție încălcarea prevederilor prezentei legi ori a 
reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia. 

Menționăm că dispozițiile art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 incriminate de petent fac trimitere la 
prevederile Titlului X - Răspunderi și sancțiuni din Legea nr.297/2004, ce reprezintă cadrul general sancționator în materia pieței de 
capital, respectiv la art.272 lit. a) din lege, și nu stabilesc ele însăși contravenții. 

Prevederile art.250 alin.(1) din Legea nr.297/2004 se circumscriu Titlului VII al acestei legi ce are ca obiect ABUZUL DE 
PIAȚĂ. Potrivit dispozițiilor art.254 alin.(1) din legea pieței de capital, C.N.V.M. este singura autoritate competentă care va asigura 
aplicarea prevederilor prezentului titlu. 

De asemenea, la art.256 alin.(1) din același act normativ se arătă că, C.N.V.M. poate dispune măsuri corespunzătoare și 
poate aplica sancțiuni administrative persoanelor responsabile de încălcarea dispozițiilor acestui titlu și a prevederilor adoptate 
pentru implementarea acestuia. 

Astfel, C.N.V.M., în virtutea dreptului conferit de legiuitor, a emis Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 care prin art.148, 149 
și 150 vine tocmai în aplicarea și implementarea Titlului VII al Legii nr.297/2004 referitor la abuzul de piață. 

În ceea ce o privește pe petentă menționăm că, acesta l-a mandatat pe domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu să 
tranzacționeze pe contul său. 

La momentul efectuării tranzacțiilor cu acțiuni TVL domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu deținea calitatea de membru CA al 
emitentului Banca Transilvania. 

Funcția deținută de dl Silaghi Claudiu Eugen Iuliu în cadrul consiliului de administrație al Băncii Transilvania S.A.,  
îi conferă calitatea de insider în raport cu emitentul. 

Tranzacțiile reținute au fost realizate de mandatar pentru mandant și au avut ca obiect exclusiv acțiuni emise de emitentul 
în cauză. 

Cele două persoane sunt afini de gr. I așa cum reiese din Ordonanța PÎCCJ-DIICOT Serviciul Teritorial Cluj  
din data de 12.02.2010. 

Relațiile existente între cele două persoane, sunt de natură a-i clasifica pe aceștia ca persoane implicate în accepțiunea 
prevederilor art.2 pct.22, lit. c) și d) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Persoanele implicate sunt prezumate a acționa concertat conform art.2 pct.23, lit. a) din Legea nr.297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare. În considerarea calității de persoane implicate și persoane ce acționează în mod concertat, în conformitate 
cu prevederile art.149 alin.(4) lit. a) și f), din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 calitatea de insider îi rezidă și petentei  
Cojocaru Doina Mărioara fapt ce conduce la aplicabilitatea prevederilor art.150 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 

Precizăm că, în condițiile prezentate, obligația raportării tranzacțiilor efectuate îi revenea atât mandantului cât și 
mandatarului său. 



 

Astfel, nu pot fi reținute afirmațiile petentei referitoare la nelegalitatea ordonanței de sancționare. 
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG.nr.25/2002 cu modificările şi completările 

ulterioare, ordonanţele emise de C.N.V.M. sunt acte administrative individuale prin care această autoritate, printre altele, aplică 
sancţiuni disciplinare şi administrative, iar potrivit art.8 alin.(1) din OG.nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor,  
amenda contravenţională are caracter administrativ. 

În aplicarea sancțiunilor dispuse, C.N.V.M. emite acte administrative individuale ce urmează regimul juridic prevăzut de 
Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Conform art.7 alin.(1) din Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un 
act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau parte, a acestuia. 

Astfel petenta, în apărarea drepturilor sale, beneficiază de procedura administrativă prealabilă de care a și uzat prin 
formularea prezentei contestații având ca temei legal dispozițiile art.7 din Legea nr.554/2004, procedură în care are posibilitatea de 
a-și formula obiecțiile și exercita apărările necesare. 

În ceea ce privește informarea în legătură cu actul de control efectuat și în legătură cu cele constatate precizăm că, 
procedura în cauză este aplicabilă societății de servicii de investiții financiare și s-a desfășurat în baza unui control tematic ce a avut 
ca obiect activitatea SSIF IFB FINWEST S.A., aceasta fiind o entitate reglementată, supravegheată și controlată de C.N.V.M. iar 
operaţiunile administrative premergătoare emiterii unor acte individuale prin care C.N.V.M. a dispus luarea unor măsuri sau aplicarea 
de sancţiuni conţin informaţii confidenţiale care urmează regimul juridic al secretului de serviciu. 

De asemenea arătăm că, art.280 din Legea nr.297/2004 prevede expres că, în ceea ce privește procedura de stabilire și 
constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor, dispozițiile acestui act normativ derogă de la dispozițiile  
OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 

Precizăm însă că, potrivit dispozițiilor art.13 din Legea nr.554/2004, la primirea cererii, instanța dispune citarea părților și 
poate cere autorității al cărei act este atacat să îi comunice de urgență acel act, împreună cu întreaga documentație care a stat la 
baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei. 

Referitor la prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.11/1997 invocate de petent, menționăm faptul că acest act a fost emis 
în aplicarea Legii nr.52/1994, act normativ ce a fost abrogat prin OUG nr.28/2002 cu modificările și completările ulterioare care la 
rândul său a fost abrogat prin Legea nr.297/2004. Prin urmare, la acest moment, Regulamentul C.N.V.M. nr.11/1997 chiar dacă nu a 
fost abrogat explicit nu își mai are aplicabilitatea fiind abrogat pe cale de consecință. 

Astfel nu putem reține afirmațiile petentei cu privire la o eventuală încălcare a dreptului la apărare. 
În ceea ce privește temeiul legal al menţiunii din dispozitivul ordonanţei de sancţionare „contestaţia nu suspendă 

executarea sancţiunii”, arătăm că această menţiune reproduce dispoziţiile cu caracter general ale art.7 alin.(7) teza a III-a din 
Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG.nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002 cu modificările și completările 
ulterioare potrivit cărora, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa judecătorească, executarea 
actelor C.N.V.M. nu se suspendă. 

Precizăm faptul că, potrivit prevederilor art.14 alin.(1) din Legea nr.554/2004, în cazuri bine justificate și pentru prevenirea 
unei pagube iminente, după sesizarea în condițiile art.7, a autorității publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară 
instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond. 

Astfel, C.N.V.M. la emiterea Ordonanței nr.273/17.06.2010 s-a raportat la prevederile Statutului propriu și ale legii 
contenciosului administrativ. 

Menționăm că procedura executării silite a amenzilor contravenţionale se efectuează, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile 
legale privind executarea silită a creanţelor fiscale, respectiv în conformitate cu dispoziţiile din OG nr.92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după finalizarea procedurii administrative prealabile, concretizată prin 
comunicarea deciziei de soluționare a contestației formulate de petent împotriva actului individual. 

Prin urmare afirmațiile referitoare la încălcarea prezumției de nevinovăție nu se justifică. 
Pentru a fi valabil, un act administrativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie emis de autoritatea competentă 

şi în limitele competenţei sale, să fie emis în forma şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege, să fie conform cu constituţia, 
legile şi actele normative în vigoare şi să fie conform cu interesul public urmărit de lege. 

Menționăm că dispoziţiile art.9 alin.(5) din Statutul C.N.V.M. arată că, deciziile şi ordonanţele emise de C.N.V.M. trebuie să 
conţină motivaţiile de drept care au condus la luarea măsurii respective. 

În principiu, motivarea actelor administrative individuale se realizează la cerere, respectiv în urma soluţionării unor plângeri 
prealabile/contestaţii şi vizează doar motivele de drept ce permit verificarea legalităţii actului administrativ. 

Prevederile art.150 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 reținute ca temei al sancționării, fac trimitere în cuprinsul 
lor la dispozițiile alin.(1) ale aceluiași articol și se coroborează cu cele ale art.148 alin.(1) și (2) și ale art.149 alin.(4) din cuprinsul 
actului normativ menționat. 

Referitor la actul administrativ ce face obiectul prezentei contestații considerăm că acesta conţine în preambulul său 
temeiul de drept care a condus la emiterea lui și nu se poate reține o eventuală lipsă de motivare. 

Conform prevederilor art.272 lit. a) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, încălcarea prevederilor 
acestei legi ori a reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia constituie contravenţie iar potrivit art.273 alin.(1) lit. b) din 
acelaşi act normativ, săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art.272 se sancţionează cu amendă în limitele prevăzute la art.276 lit. b) 
din actul normativ susmenționat. 

În speță, petentei i-a fost aplicată o amendă în limitele prevăzute de lege. 
În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007 și 2/14.01.2010, 



 

în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din şedinţa din 
data de 10.08.2010, 

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge contestația formulată de doamna Cojocaru Doina Mărioara împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.272/17.06.2010. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.272/17.06.2010 ca temeinică și legală. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANŢA NR. 272 / 17.06.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată 
prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere rezultatele controlului de tematic efectuat la S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. în perioada 28-29.04.2010, 
se reține faptul că: 

- doamna Cojocaru Doina Mărioara a mandatat printr-un mandat general pe domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu să tranzacționeze pe contul său, 
să efectueze operațiuni de retragere şi depunere de numerar; 

- doamna Cojocaru Doina Mărioara este afin de gradul I cu domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu; 
- domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu are calitatea de persoană inițiată în relație cu emitentul ale cărei acțiuni au făcut obiectul tranzacțiilor 

realizate; 
- tranzacțiile reținute cu ocazia controlului, realizate de mandatarul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu pentru mandantul Cojocaru Doina Mărioara, au 

avut ca obiect exclusiv acțiuni emise de emitentul în cauză, 
întrucât tranzacțiile realizate cu acțiuni ale emitentului în cauză nu au fost raportate către C.N.V.M. și emitent, 
se constată încălcarea dispozițiilor art.150 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 

mobiliare. 
Pentru faptele anterior menţionate este responsabilă doamna Cojocaru Doina Mărioara care avea obligația respectării dispozițiilor legale 

incidente. 
În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din OUG nr.25/2002 art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) 

şi art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
ca urmare a analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 15.06.2010, C.N.V.M. a 

hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 2.500 de lei doamna Cojocaru Doina Mărioara. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel 
târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată doamnei Cojocaru Doina Mărioara. 
Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi contactată, la 
momentul publicării acesteia pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

DECIZIA NR.1026 / 10.08.2010 
În temeiul competenţei conferite de art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 

Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi 
completată prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestația formulată de domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.273/17.06.2010. 

Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24142/26.07.2010, domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu, reprezentat prin 
Cabinetele de Avocați Maria Diana Ionescu și Plopeanu Florin Claudiu, a formulat contestație împotriva Ordonanței C.N.V.M. 
nr.273/17.06.2010 prin care a fost sancționat cu amendă în cuantum de 2.500 de lei, pentru nerespectarea prevederilor art.150 
alin.2 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 

Contestația este nefondată 
Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) din OG nr.2/2001, prin legi, ordonanțe sau hotărâri ale guvernului se pot stabili și 

sancționa contravenții în toate domeniile de activitate. 
În materia pieței de capital, regimul sancționator este prevăzut de dispozițiile Titlului X, art.271-280 din Legea nr.297/2004. 

Astfel, conform prevederilor art.272 lit. a) din Legea nr.297/2004 constituie contravenție încălcarea prevederilor prezentei legi ori a 
reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia. 

Menționăm că dispozițiile art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 incriminate de petent fac trimitere la 
prevederile Titlului X - Răspunderi și sancțiuni din Legea nr.297/2004, ce reprezintă cadrul general sancționator în materia pieței de 
capital, respectiv la art.272 lit. a) din lege, și nu stabilesc ele însăși contravenții. 

Prin urmare nu se poate reține critica adusă de petent sub acest aspect. 
Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG.nr.25/2002 cu modificările şi completările 



 

ulterioare, ordonanţele emise de C.N.V.M. sunt acte administrative individuale prin care această autoritate, printre altele, aplică 
sancţiuni disciplinare şi administrative, iar potrivit art.8 alin.(1) din OG.nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor amenda 
contravenţională are caracter administrativ. 

În aplicarea sancțiunilor dispuse, C.N.V.M. emite acte administrative individuale ce urmează regimul juridic prevăzut de 
Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ. 

Conform art.7 alin.(1) din Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de a se adresa instanţei de 
contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un 
act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există,  
în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau parte, a acestuia. 

Astfel petentul, în apărarea drepturilor sale, beneficiază de procedura administrativă prealabilă de care a și uzat prin 
formularea prezentei contestații având ca temei legal dispozițiile art.7 din Legea nr.554/2004, procedură în care are posibilitatea de 
a-și formula obiecțiile și exercita apărările necesare. 

În ceea ce privește informarea în legătură cu actul de control efectuat și în legătură cu cele constatate precizăm că, 
procedura în cauză este aplicabilă societății de servicii de investiții financiare și s-a desfășurat în baza unui control tematic ce a avut 
ca obiect activitatea SSIF IFB FINWEST S.A., aceasta fiind o entitate reglementată, supravegheată și controlată de C.N.V.M.  
iar operaţiunile administrative premergătoare emiterii unor acte individuale prin care C.N.V.M. a dispus luarea unor măsuri sau 
aplicarea de sancţiuni conţin informaţii confidenţiale care urmează regimul juridic al secretului de serviciu. 

De asemenea arătăm că, art.280 din Legea nr.297/2004 prevede expres că, în ceea ce privește procedura de stabilire și 
constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor, dispozițiile acestui act normativ derogă de la dispozițiile  
OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 

Precizăm însă că, potrivit dispozițiilor art.13 din Legea nr.554/2004, la primirea cererii, instanța dispune citarea părților și 
poate cere autorității al cărei act este atacat să îi comunice de urgență acel act, împreună cu întreaga documentație care a stat la 
baza emiterii lui, precum și orice alte lucrări necesare pentru soluționarea cauzei. 

Referitor la prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.11/1997 invocate de petent, menționăm faptul că acest act a fost emis 
în aplicarea Legii nr.52/1994, act normativ ce a fost abrogat prin OUG nr.28/2002 cu modificările și completările ulterioare care la 
rândul său a fost abrogat prin Legea nr.297/2004. Prin urmare, la acest moment, Regulamentul C.N.V.M. nr.11/1997 chiar dacă nu a 
fost abrogat explicit nu își mai are aplicabilitatea fiind abrogat pe cale de consecință. 

Astfel nu putem reține afirmațiile petentului cu privire la o eventuală încălcare a dreptului la apărare. 
În ceea ce privește temeiul legal al menţiunii din dispozitivul ordonanţei de sancţionare „contestaţia nu suspendă 

executarea sancţiunii”, arătăm că această menţiune reproduce dispoziţiile cu caracter general ale art.7 alin.(7) teza a III-a din 
Statutul C.N.V.M. aprobat prin OUG.nr.25/2002 aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002 cu modificările și completările 
ulterioare potrivit cărora, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa judecătorească, executarea 
actelor C.N.V.M. nu se suspendă. 

Precizăm faptul că, potrivit prevederilor art.14 alin.(1) din Legea nr.554/2004, în cazuri bine justificate și pentru prevenirea 
unei pagube iminente, după sesizarea în condițiile art.7, a autorității publice care a emis actul, persoana vătămată poate să ceară 
instanței competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunțarea instanței de fond. 

Astfel, C.N.V.M. la emiterea Ordonanței nr.273/17.06.2010 s-a raportat la prevederile Statutului propriu și ale legii 
contenciosului administrativ. 

Menționăm că procedura executării silite a amenzilor contravenţionale se efectuează, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile 
legale privind executarea silită a creanţelor fiscale, respectiv în conformitate cu dispoziţiile din OG nr.92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după finalizarea procedurii administrative prealabile, concretizată prin 
comunicarea deciziei de soluționare a contestației formulate de petent împotriva actului individual. 

Prin urmare afirmațiile referitoare la încălcarea prezumției de nevinovăție nu se justifică. 
Pentru a fi valabil, un act administrativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie emis de autoritatea competentă 

şi în limitele competenţei sale, să fie emis în forma şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege, să fie conform cu constituţia, 
legile şi actele normative în vigoare şi să fie conform cu interesul public urmărit de lege. 

Menționăm că dispoziţiile art.9 alin.(5) din Statutul C.N.V.M. arătă că, deciziile şi ordonanţele emise de C.N.V.M. trebuie să 
conţină motivaţiile de drept care au condus la luarea măsurii respective. 

În principiu, motivarea actelor administrative individuale se realizează la cerere, respectiv în urma soluţionării unor plângeri 
prealabile/contestaţii şi vizează doar motivele de drept ce permit verificarea legalităţii actului administrativ. 

Prevederile art.150 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 reținute ca temei al sancționării, fac trimitere în cuprinsul 
lor la dispozițiile alin.(1) ale aceluiași articol și se coroborează cu cele ale art.148 alin.(1) și (2) și ale art.149 alin.(4) din cuprinsul 
actului normativ menționat. 

Referitor la actul administrativ ce face obiectul prezentei contestații considerăm că acesta conţine în preambulul său 
temeiul de drept care a condus la emiterea lui și nu se poate reține o eventuală lipsă de motivare. 

Prevederile art.250 alin.(1) din Legea nr.297/2004 se circumscriu Titlului VII al acestei legi ce are ca obiect ABUZUL DE 
PIAȚĂ. Potrivit dispozițiilor art.254 alin.(1) din legea pieței de capital, C.N.V.M. este singura autoritate competentă care va asigura 
aplicarea prevederilor prezentului titlu. 

De asemenea, la art.256 alin.(1) din același act normativ se arătă că, C.N.V.M. poate dispune măsuri corespunzătoare și 
poate aplica sancțiuni administrative persoanelor responsabile de încălcarea dispozițiilor acestui titlu și a prevederilor adoptate 
pentru implementarea acestuia. 

Astfel, C.N.V.M., în virtutea dreptului conferit de legiuitor, a emis Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 care prin art.148, 149 
și 150 vine tocmai în aplicarea și implementarea Titlului VII al Legii nr.297/2004 referitor la abuzul de piață. 



 

În ceea ce îl privește pe petent menționăm că, la momentul efectuării tranzacțiilor cu acțiuni TVL în contul dnei Cojocaru 
Doina Mărioara în calitate de mandatar al acesteia, domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu deținea calitatea de membru CA al 
emitentului Banca Transilvania. 

Funcția deținută de dl Silaghi Claudiu Eugen Iuliu în cadrul consiliului de administrație al Băncii Transilvania S.A.,  
îi conferă calitatea de de insider în raport cu emitentul. 

Deciziile de tranzacționare și emiterea ordinelor și a tuturor instrucțiunilor privind operațiunile din contul clientului Cojocaru 
Doina Marioara au fost realizate exclusiv de către Silaghi Claudiu Eugen Iuliu în calitate de mandatar. 

Cele două persoane sunt afini de gr. I așa cum reiese din Ordonanța PÎCCJ-DIICOT Serviciul Teritorial Cluj din data de 
12.02.2010. 

Relațiile existente între cele două persoane, sunt de natură a-i clasifica pe aceștia ca persoane implicate în accepțiunea 
prevederilor art.2 pct.22, lit. c) și d) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Persoanele implicate sunt prezumate a acționa concertat conform art.2 pct.23, lit. a) din Legea nr.297/2004 cu modificările 
și completările ulterioare. În considerarea calității de persoane implicate și persoane ce acționează în mod concertat, în conformitate 
cu prevederile art.149 alin.(4) lit. a) și f), din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 calitatea de insider îi rezidă și petentei  
Cojocaru Doian Mărioara fapt ce conduce la aplicabilitatea prevederilor art.150 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 

Având în vedere faptul că mandatarul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu era persoană implicată în legătură cu emitentul  
Banca Transilvania, acestuia îi incumba obligația notificării prevăzute de art.150 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 
Astfel, nu pot fi reținute afirmațiile petentului referitoare la nelegalitatea ordonanței de sancționare. 

Precizăm că, în condițiile prezentate, obligația raportării tranzacțiilor efectuate îi revenea atât clientului SSIF cât și 
mandatarului. 

Conform prevederilor art.272 lit. a) din Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, încălcarea prevederilor 
acestei legi ori a reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia constituie contravenţie iar potrivit art.273 alin.(1) lit. b) din 
acelaşi act normativ, săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art.272 se sancţionează cu amendă în limitele prevăzute la art.276 lit. b) 
din actul normativ sus menționat. 

În speță, petentului i-a fost aplicată o amendă în limitele prevăzute de lege. 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, 71/03.10.2007 și 2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate din cadrul C.N.V.M. și ca urmare a deliberărilor din şedinţa din 

data de 10.08.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge contestația formulată de domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.273/17.06.2010. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.273/17.06.2010 ca temeinică și legală. 

p. PREȘEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

ORDONANŢA NR. 273 / 17.06.2010 
În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1), alin.(4), alin.(10) şi art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată 

prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza Hotărârilor Parlamentului României nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere rezultatele controlului de tematic efectuat la S.S.I.F. IFB FINWEST S.A. în perioada 28-29.04.2010, 
se reține faptul că: 

- domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu a fost mandatat de către doamna Cojocaru Doina Mărioara, să tranzacționeze pe contul său, să efectueze 
operațiuni de retragere și depunere de numerar; 

- domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu este afin de gradul I cu doamna Cojocaru Doina Mărioara; 
- domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu are calitatea de persoană inițiată în relație cu emitentul ale cărei acțiuni au făcut obiectul tranzacțiilor 

realizate; 
- tranzacțiile reținute cu ocazia controlului, realizate de mandatarul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu pentru mandantul Cojocaru Doina Mărioara,  

au avut ca obiect exclusiv acțiuni emise de emitentul în cauză, 
întrucât tranzacțiile realizate cu acțiuni ale emitentului în cauză nu au fost raportate către C.N.V.M. și emitent, 
se constată încălcarea dispozițiilor art.150 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori 

mobiliare. 
Pentru faptele anterior menţionate este responsabil domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu care avea obligația respectării dispozițiilor legale 

incidente. 
În temeiul prevederilor art.17 alin.(2) lit. b) din OUG nr.25/2002 art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.275 alin.(1), art.276 lit. b) 

şi art.277 alin.(1) din Legea nr.297/2004, art.151 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
ca urmare a analizei efectuate de către direcția de specialitate şi a deliberărilor din cadrul şedinţei din data de 15.06.2010, C.N.V.M. a 

hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancţionează cu AMENDĂ în valoare de 2.500 de lei domnul Silaghi Claudiu Eugen Iuliu. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din raza teritorială unde îşi are domiciliul contravenientul, în termen de 30 de zile 
de la comunicarea ordonanţei. Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la C.N.V.M. cel 
târziu în ziua lucrătoare următoare zilei achitării amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta ordonanţă va fi comunicată domnului Silaghi Claudiu Eugen Iuliu. 



 

Art. 6. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi contactată, la 
momentul publicării acesteia pe site-ul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela Victoria ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
DECIZIA NR. 1027 / 10.08.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată prin  
Legea nr.208/2005, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu art.1 alin.(3), art.83 alin.(1), art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
conform prevederilor Dispunerii de măsuri nr.9/18.03.2010, 
având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresele înregistrate cu 

nr.19816/14.06.2010 şi nr.23213/15.07.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiţii BT Clasic, în conformitate cu prospectul de emisiune, 
prospectul simplificat şi regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.23213/15.07.2010, în ceea ce priveşte modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiţii BT Clasic. 
Art. 3. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiţii BT Clasic în baza Dispunerii de 
măsuri nr.9/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la retragerea 
investitorilor din O.P.C. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. S.A. şi va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIŢĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1027/10.08.2010 

 
Prospect de emisiune - Punctul 3.3 Factorii de risc derivând din politica de investiţii a Fondului. 
   Reguli - Punctul 3.4 Factorii de risc derivând din politica de investiţii a Fondului. 
 
Paragraful: 
Valoarea netă a activelor Fondului va fi afectată de schimbările survenite pe piaţa valorilor mobiliare şi pe piaţa financiară, precum şi de natura 
investiţiilor efectuate de Societatea de administrare. Aceste schimbări se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzând condiţiile general 
economice ale ţării, relaţiile internaţionale şi altele. 
Nu există nici o asigurare că strategiile Fondului vor avea ca rezultat întotdeauna creşterea valorii activelor nete. Fondul este supus riscului; 
eficienţa rezultatelor nu depinde numai de abilitatea investiţională a administratorului. Prin urmare, Fondul poate fi afectat de riscuri ca riscul de 
plasament, riscul de piaţă, riscul de randament. Există, de asemenea, riscul legislativ, reprezentat de posibilitatea ca o schimbare bruscă a 
legislaţiei să afecteze randamentul şi condiţiile de funcţionare a Fondului. 
se modifică şi se completează astfel: 
Investiţiile în fonduri deschise de investiţii comportă avantaje specifice (administrare profesionistă, diversificare, lichiditate etc.), dar şi riscul 
nerealizării obiectivelor, inclusiv al diminuării valorii unitare a activului net. 
Valoarea netă a activelor Fondului va fi afectată de schimbările survenite pe piaţa valorilor mobiliare şi pe piaţa montară, precum şi de natura 
investiţiilor efectuate de Societatea de administrare. Aceste schimbări se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzând condiţiile general 
economice ale ţării, relaţiile internaţionale şi altele. 
Nu există nici o asigurare că strategiile Fondului vor avea ca rezultat întotdeauna creşterea valorii activelor nete. Fondul este supus riscului; 
eficienţa rezultatelor nu depinde numai de abilitatea investiţională a administratorului. 
În conformitate cu politica de investiţii şi cu strategia investiţională a acestuia, Fondul are un grad de risc mediu. În anumite circumstanţe, riscul 
general al Fondului poate fi mai redus decât cel asumat în documentele constitutive. Randamentul potenţial al unei investiţii este, de regulă, direct 
proporţional cu gradul de risc asociat acesteia. 
Fiind un fond care investeşte în instrumente financiare cu venit fix dar şi în acțiuni, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investiţiile în 
Fond sunt: 

a) Riscul de piaţă (sistematic) - reprezintă riscul de a înregistra pierderi (incertitudinea veniturilor viitoare) ca urmare a modificărilor adverse ale 
preţurilor de piaţă sau ale parametrilor de piaţă (factorii de piaţă standard sunt: cursul de schimb, rata de dobândă etc.). Riscul de piaţă 
caracterizează întreaga piaţă şi nu poate fi redus prin diversificare. Riscul sistematic este generat de modificări ale factorilor macroeconomici, 
politici, legali sau orice alte evenimente care afectează piaţa în ansamblul ei; 

b) Riscul de piaţă (nesistematic) - reprezintă riscul modificării preţului unor anumite instrumente financiare datorită evoluţiei unor factori specifici; 
c) Riscul de rată a dobânzii - reprezintă riscul de diminuare a valorii de piaţă a poziţiilor senzitive la rata dobânzii, ca urmare a variaţiei ratelor 

dobânzii; 
d) Riscul de credit - reprezintă riscul de pierdere ca urmare a modificării adverse a bonităţii contrapartidei sau emitentului respectivului instrument 

financiar. Riscul de credit apare în legătură cu orice fel de creanţă, şi constă în riscul ca debitorii să nu fie capabili să-şi îndeplinească 



 

obligaţiile (la timp sau în totalitatea lor) din cauza lipsei de solvabilitate, a falimentului sau a altor cauze de aceeaşi natură; 
e) Riscul de contrapartidă - se referă la consecinţele negative asociate cu neplata unei obligaţii, inclusiv depozite bancare, instrumente financiare 

derivate, falimentul sau deteriorarea ratingului de credit al unei contrapartide, inclusiv băncile. Riscul de contrapartidă include toate tranzacţiile 
şi produsele care dau naştere unor expuneri; 

f) Riscul de concentrare - reprezintă riscul de a suferi pierderi din (i)distribuţia neomogenă a expunerilor faţă de emitenţii de instrumente 
financiare, (ii)din efecte de contagiune între debitori sau (iii)din concentrare sectorială (pe industrii, pe regiuni geografice etc.). În situaţia unui 
portofoliu diversificat, acest risc nu prezintă importanţă; 

g) Riscul de lichiditate - reprezintă riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar/poziţie deţinută fără a afecta 
semnificativ preţul acestuia (nu există cerere pentru acel instrument financiar decât în condiţiile acordării unor discounturi semnificative de 
preţ); 

h) Riscul legislativ - reprezintă posibilitatea ca o schimbare bruscă a legislaţiei să afecteze randamentul şi condiţiile de funcţionare ale Fondului. 
Stadiul de dezvoltare a pieţei de capital din România (i) cu un grad de lichiditate relativ redus, (ii) cu instrumentele financiare cotate pe piaţa locală 
de capital au o volatilitate mai mare decât instrumentele similare listate pe pieţele dezvoltate, poate genera variaţii mai mari de preţ al unităţii de 
fond. 
Societatea de administrare îşi propune implementarea unei politici de investiţie disciplinată, în conformitate cu obiectivele Fondului şi în strânsă 
corelaţie cu gradul de risc al Fondului. 
 
Prospect de emisiune simplificat - punctul 2.3 Profilul investitorului căruia i se adresează Fondul 
Paragraful: 
Cu această politică de investiţii, Fondul se adresează în special investitorilor conservatori şi care se expun mai puţin riscurilor prezente în 
operaţiunile din piaţa de capital. 
se modifică şi completează astfel: 
În conformitate cu politica de investiţii şi cu strategia investiţională a acestuia, Fondul are un grad de risc mediu. În anumite circumstanţe, riscul 
general al Fondului poate fi mai redus decât cel asumat în documentele constitutive. Randamentul potenţial al unei investiţii este, de regulă, direct 
proporţional cu gradul de risc asociat acesteia. 
Astfel, cu această politică de investiţii, Fondul se adresează în special investitorilor nu foarte conservatori, dispuşi să-şi asume un nivel mediu de 
risc şi care se expun mai puţin riscurilor prezente în operaţiunile din piaţa de capital. 
 
Prospect de emisiune - Punctul 5.5. Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
   Reguli - Punctul 4.5. Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
   Prospect de emisiune simplificat - Punctul 5.1 Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
 
Paragraf nou: 
Distribuția unităţilor de fond ale Fondului poate fi desfășurată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi prin intermediul persoanelor fizice-
agenţi de distribuţie proprii ai Societăţii de administrare. 
 
Prospect emisiune - Punctul 6.1. Reguli de evaluare a activelor Fondului 
   Reguli - Punctul 5.1 Reguli de evaluare a activelor Fondului 
 
Paragrafe noi: 
Dividendele şi acţiunile distribuite cu sau fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activul 
Fondului la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. Data ex-dividend 
reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividende; 
 
În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor,vor fi înregistrate în activul fondului, începând cu data 
de la care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de acest drept, atât acțiunile cuvenite cât și suma datorată ca urmare a participării 
la majorarea de capital. 
 
În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în 
care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi 
înregistrate în mod corespunzător în activul fondului acţiunile cuvenite. 
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului 
de preferinţă se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă =  
(preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă)  [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni 
vechi + număr de acţiuni noi)] 
unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
 
Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a 
pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acţiunile cuvenite. 
În situaţia în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt încasate la datele stabilite, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

DECIZIA NR. 1028 / 10.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată prin  
Legea nr.208/2005, 



 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu art.1 alin.(3), art.83 alin.(1), art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
conform prevederilor Dispunerii de măsuri nr.9/18.03.2010, 
având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresele înregistrate cu 

nr.19816/14.06.2010 şi nr.23213/15.07.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiţii BT Index, în conformitate cu prospectul de emisiune, 
prospectul simplificat şi regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.23213/15.07.2010, în ceea ce priveşte modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiţii BT Index. 
Art. 3. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiţii BT Index în baza Dispunerii de 
măsuri nr.9/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la retragerea 
investitorilor din O.P.C. 
Art.4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. S.A. şi va fi publicată în Buletinul 
C.N.V.M., forma electronică şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIŢĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1028/10.08.2010 

 
Prospect de emisiune - Punctul 3.5 Factorii de risc derivând din politica de investiţii a Fondului, 
   Reguli - Punctul 3.6. Factorii de risc derivând din politica de investiţii a Fondului 
 
Paragraful: 
Valoarea netă a activelor Fondului va fi afectată de schimbările survenite pe piaţa valorilor mobiliare şi pe piaţa financiară, precum şi de natura 
investiţiilor efectuate de Societatea de administrare. Aceste schimbări se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzând condiţiile general 
economice ale ţării, relaţiile internaţionale şi altele. 
Nu există nici o asigurare că strategiile Fondului vor avea ca rezultat întotdeauna creşterea valorii activelor nete. Fondul este supus riscului; 
eficienţa rezultatelor nu depinde numai de abilitatea investiţională a administratorului. Prin urmare, Fondul poate fi afectat de riscuri ca riscul de 
plasament, riscul de piaţă, riscul de randament. Există, de asemenea, riscul legislativ, reprezentat de posibilitatea ca o schimbare bruscă a 
legislaţiei să afecteze randamentul şi condiţiile de funcţionare a Fondului. 
se modifică şi completează astfel: 
Investiţiile în fonduri deschise de investiţii comportă avantaje specifice (administrare profesionistă, diversificare, lichiditate etc.), dar şi riscul 
nerealizării obiectivelor, inclusiv al diminuării valorii unitare a activului net. 
Valoarea netă a activelor Fondului va fi afectată de schimbările survenite pe piaţa valorilor mobiliare şi pe piaţa montară, precum şi de natura 
investiţiilor efectuate de Societatea de administrare. Aceste schimbări se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzând condiţiile general 
economice ale ţării, relaţiile internaţionale şi altele. 
Nu există nici o asigurare că strategiile Fondului vor avea ca rezultat întotdeauna creşterea valorii activelor nete. Fondul este supus riscului; 
eficienţa rezultatelor nu depinde numai de abilitatea investiţională a administratorului. 
În conformitate cu politica de investiţii şi cu strategia investiţională a acestuia, Fondul are un grad de risc ridicat. În anumite circumstanţe, riscul 
general al Fondului poate fi mai redus decât cel asumat în documentele constitutive. Randamentul potenţial al unei investiţii este, de regulă, direct 
proporţional cu gradul de risc asociat acesteia. 
Analiza datelor istorice arată faptul că pe termen lung investiţiile în acţiuni oferă randamente superioare celor în alte instrumente financiare.  
Pe de altă parte, preţul acţiunilor poate varia semnificativ mai mult decât cel al altor investiţii. 
Fiind un fond care investeşte preponderent în acţiuni, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investiţiile în Fond sunt: 

a) Riscul de piaţă (sistematic) - reprezintă riscul de a înregistra pierderi (incertitudinea veniturilor viitoare) ca urmare a modificărilor adverse ale 
preţurilor de piaţă sau ale parametrilor de piaţă (factorii de piaţă standard sunt: cursul de schimb, rata de dobândă etc.). Riscul de piaţă 
caracterizează întreaga piaţă şi nu poate fi redus prin diversificare. Riscul sistematic este generat de modificări ale factorilor macroeconomici, 
politici, legali sau orice alte evenimente care afectează piaţa în ansamblul ei; 

b) Riscul de piaţă (nesistematic) - reprezintă riscul modificării preţului unor anumite instrumente financiare datorită evoluţiei unor factori specifici 
acestora; 

c) Riscul de concentrare - reprezintă riscul de a suferi pierderi din (i)distribuţia neomogenă a expunerilor faţă de emitenţii de instrumente 
financiare, (ii)din efecte de contagiune între debitori sau (iii)din concentrare sectorială (pe industrii, pe regiuni geografice etc.). În situaţia unui 
portofoliu diversificat, acest risc nu prezintă importanţă; 

d) Riscul de lichiditate - reprezintă riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar/poziţie deţinută fără a afecta 
semnificativ preţul acestuia (nu există cerere pentru acel instrument financiar decât în condiţiile acordării unor discounturi semnificative de 
preţ); 

e) Riscul legislativ - reprezintă posibilitatea ca o schimbare bruscă a legislaţiei să afecteze randamentul şi condiţiile de funcţionare ale Fondului. 
Stadiul de dezvoltare a pieţei de capital din România (i) cu un grad de lichiditate relativ redus, (ii) cu instrumentele financiare cotate pe piaţa locală 
de capital au o volatilitate mai mare decât instrumentele similare listate pe pieţele dezvoltate, poate genera variaţii mai mari de preţ al unităţii de 
fond. 
Societatea de administrare îşi propune implementarea unei politici de investiţie disciplinată, în conformitate cu obiectivele Fondului şi în strânsă 



 

corelaţie cu gradul de risc al Fondului. 
 
Prospect de emisiune simplificat - Punctul 2.3 
   Profilul investitorului căruia i se adresează Fondul 
 
Paragraful: 
Cu această politică de investiţii, Fondul se adresează în special investitorilor cunoscători ai pieţei de capital, mai puţin conservatori şi care se expun 
riscurilor prezente în operaţiunile de pe piaţa de capital 
se modifică astfel: 
În conformitate cu politica de investiţii şi cu strategia investiţională a acestuia, Fondul are un grad de risc ridicat. În anumite circumstanţe, riscul 
general al Fondului poate fi mai redus decât cel asumat în documentele constitutive. Randamentul potenţial al unei investiţii este, de regulă, direct 
proporţional cu gradul de risc asociat acesteia. 
Astfel, cu această politică de investiţii, Fondul se adresează în special investitorilor dinamici, mai puțin conservatori, dispuşi să-şi asume un nivel 
ridicat de risc şi care se expun riscurilor prezente în operaţiunile din piaţa de capital. 
 
Prospect de emisiune - Punctul 5.5. Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
   Reguli - Punctul 4.5. Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
   Prospect de emisiune simplificat Punctul 1.5 Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
 
Paragraf nou: 
Distribuţia unităţilor de fond ale Fondului poate fi desfășurată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi prin intermediul persoanelor fizice-
agenţi de distribuţie proprii ai Societăţii de administrare. 
 
Prospect de emisiune - Punctul 6.1. Reguli de evaluare a activelor Fondului 
   Reguli - Punctul 5.1. Reguli de evaluare a activelor Fondului 
 
Paragrafe noi: 
Dividendele şi acţiunile distribuite cu sau fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activul 
Fondului la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. Data ex-dividend 
reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividende. 
În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor,vor fi înregistrate în activul fondului, începând cu data 
de la care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de acest drept, atât acțiunile cuvenite cât și suma datorată ca urmare a participării 
la majorarea de capital. 
În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în 
care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi 
înregistrate în mod corespunzător în activul fondului acţiunile cuvenite. 
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului 
de preferinţă se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă =  
(preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă)  [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni 
vechi + număr de acţiuni noi)] 
unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a 
pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acţiunile cuvenite. În situaţia în care 
dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt încasate la datele stabilite, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. 
 
Prospect de emisiune - Punctul 3.3. Informaţii privind indicele 
   Reguli - Punctul 3.4 Informații privind indicele 
   Prospect simplificat - Punctul 2.4 Informații privind indicele 
 
Paragraful referitor la structura indicelui: 
 

Emitent Simbol Număr de acțiuni Factor de Free Float Factor de Reprezentare Pondere emitent 
BRD Soc. Generale BRD 696.901.518 0,50 0,38 18,98% 
Banca Transilvania TLV 1.059.696.183 1,00 0,61 13,61% 
Rompetrol Rafinare RRC 21.099.276.002 0,50 1,00 9,44% 
Antibiotice ATB 454.897.291 0,50 1,00 2,96% 
Flamingo FLA 779.050.011 0,75 1,00 0,63% 
Biofarm BIO 1.094.861.499 1,00 1,00 1,97% 
Transelectrica TEL 73.303.142 0,25 1,00 5,47% 
Turbomecanica TBM 369.442.475 0,75 1,00 0,38% 
Compa CMP 218.821.038 0,50 1,00 0,30% 
Condmag COMI 172.796.516 0,75 1,00 0,53% 
Alumil ALU 31.250.000 0,25 1,00 0,18% 
Erste Bank EBS 316.288.945 0,75 0,07 18,16% 
Transgaz TGN 11.773.844 0,10 1,00 4,01% 

 

se modifică astfel: 
 



 

Emitent Simbol Număr de acțiuni Factor de Free Float Factor de Reprezentare Pondere emitent 
Petrom SNP 56.644.108.335 0,10 1,00 20,72% 
BRD Soc. Generale BRD 696.901.518 0,50 0,34 17,46% 
Banca Transilvania TLV 1477922353 1,00 0,73 19,66% 
Antibiotice ATB 454.897.291 0,50 1,00 1,48% 
Flamingo FLA 779.050.011 0,50 1,00 0,09% 
Biofarm BIO 1.094.861.499 1,00 1,00 2,45% 
Transelectrica TEL 73.303.142 0,25 1,00 4,24% 
Compa CMP 218.821.038 0,50 1,00 0,50% 
Condmag COMI 229.725.317 0,75 1,00 1,58% 
Erste Bank EBS 377.925.086 0,75 0,05 20,10% 
Transgaz TGN 11.773.844 0,25 1,00 8,05% 
Azomures AZO 526.032.633 0,25 1,00 0,73% 
Impact IMP 200.000.000 0,75 1,00 0,94% 
Dafora DAFR 973.577.335 0,50 1,00 0,67% 
Banca Comercială Carpatica BCC 2.280.764.195 0,50 1,00 1,33% 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
DECIZIA NR. 1029 / 10.08.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată prin  
Legea nr.208/2005, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu art.1 alin.(3), art.83 alin.(1), art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
conform prevederilor Dispunerii de măsuri nr.9/18.03.2010, 
având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresele înregistrate cu 

nr.19816/14.06.2010 şi nr.23213/15.07.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiţii BT Obligaţiuni, în conformitate cu prospectul de 
emisiune, prospectul simplificat şi regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.23213/15.07.2010, în ceea ce priveşte modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiţii BT Obligaţiuni. 
Art. 3. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiţii BT Obligaţiuni în baza Dispunerii de 
măsuri nr.9/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la retragerea 
investitorilor din O.P.C. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. S.A. şi va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIŢĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1029/10.08.2010 

 
Prospect de emisiune - Punctul 3.4. Profilul investitorului în Fond 
   Prospect de emisiune simplificat - Punctul 2.3 Profilul investitorului căruia i se adresează Fondul 
 
Paragraful: 
Cu această politică de investiţii, Fondul se adresează în special investitorilor cu un profil conservator, dispuşi să-şi asume un nivel mediu de risc, 
ce urmăresc conservarea capitalului investit în condiţiile unei volatilităţi reduse a valorii unităţii de fond şi care se expun mai puţin riscurilor prezente 
în operaţiunile din piaţa de capital. 
se modifică astfel: 
Cu această politică de investiţii, Fondul se adresează în special investitorilor cu un profil conservator, dispuşi să-şi asume un nivel scăzut de risc, 
ce urmăresc conservarea capitalului investit în condiţiile unei volatilităţi reduse a valorii unităţii de fond şi care se expun mai puţin riscurilor prezente 
în operaţiunile din piaţa de capital. 
 
Prospect de emisiune Punctul 3.5. Factorii de risc derivând din politica de investiţii a Fondului. 
   Reguli Punctul 4.5. Factorii de risc derivând din politica de investiţii a Fondului. 
 
Valoarea netă a activelor Fondului va fi afectată de schimbările survenite pe piaţa valorilor mobiliare şi pe piaţa financiară, precum şi de natura 
investiţiilor efectuate de Societatea de administrare. Aceste schimbări se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzând condiţiile general 
economice ale ţării, relaţiile internaţionale şi altele. 
Nu există nici o asigurare că strategiile Fondului vor avea ca rezultat întotdeauna creşterea valorii activelor nete. Fondul este supus riscului; 



 

eficienţa rezultatelor nu depinde numai de abilitatea investiţională a administratorului. Prin urmare, Fondul poate fi afectat de riscuri ca riscul de 
plasament, riscul de piaţă, riscul de randament. Există, de asemenea, riscul legislativ, reprezentat de posibilitatea ca o schimbare bruscă a 
legislaţiei să afecteze randamentul şi condiţiile de funcţionare a Fondului. 
se modifică şi se completează astfel: 
Investițiile în fonduri deschise de investiții comportă avantaje specifice (administrare profesionistă, diversificare, lichiditate etc.), dar şi riscul 
nerealizării obiectivelor, inclusiv al diminuării valorii unitare a activului net. 
Valoarea netă a activelor Fondului va fi afectată de schimbările survenite pe piaţa valorilor mobiliare şi pe piaţa montară, precum şi de natura 
investiţiilor efectuate de Societatea de administrare. Aceste schimbări se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzând condiţiile general 
economice ale ţării, relaţiile internaţionale şi altele. 
Nu există nici o asigurare că strategiile Fondului vor avea ca rezultat întotdeauna creşterea valorii activelor nete. Fondul este supus riscului; 
eficienţa rezultatelor nu depinde numai de abilitatea investiţională a administratorului. 
În conformitate cu politica de investiţii şi cu strategia investiţională a acestuia, Fondul are un grad de risc scăzut. Randamentul potențial al unei 
investiții este, de regula, direct proporțional cu gradul de risc asociat acesteia. 
Fiind un fond care investește în preponderent în instrumente financiare cu venit fix, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investițiile în 
Fond sunt: 

a) Riscul de piaţă (sistematic) - reprezintă riscul de a înregistra pierderi (incertitudinea veniturilor viitoare) ca urmare a modificărilor adverse ale 
preţurilor de piaţă sau ale parametrilor de piaţă (factorii de piaţă standard sunt: cursul de schimb, rata de dobândă etc.). Riscul de piaţă 
caracterizează întreaga piaţă şi nu poate fi redus prin diversificare. Riscul sistematic este generat de modificări ale factorilor macroeconomici, 
politici, legali sau orice alte evenimente care afectează piaţa în ansamblul ei; 

b) Riscul de rată a dobânzii - reprezintă riscul de diminuare a valorii de piaţă a poziţiilor senzitive la rata dobânzii, ca urmare a variaţiei ratelor 
dobânzii; 

c) Riscul valutar - reprezintă riscul înregistrării unor pierderi în valoarea activelor sau datoriilor denominate într-o altă valută decât cea de 
denominare a Fondului, ca urmare a modificării cursului valutar. Acest risc apare atunci când activele sau datoriile denominate în respectiva 
valută nu sunt acoperite (hedged); 

d) Riscul de credit - reprezintă riscul de pierdere ca urmare a modificării adverse a bonităţii contrapartidei sau emitentului respectivului instrument 
financiar. Riscul de credit apare în legătură cu orice fel de creanţă, şi constă în riscul ca debitorii să nu fie capabili să-şi îndeplinească 
obligaţiile (la timp sau în totalitatea lor) din cauza lipsei de solvabilitate, a falimentului sau a altor cauze de aceeaşi natură; 

e) Riscul de contrapartidă - se referă la consecinţele negative asociate cu neplata unei obligaţii, inclusiv depozite bancare, instrumente financiare 
derivate, falimentul sau deteriorarea ratingului de credit al unei contrapartide, inclusiv băncile. Riscul de contrapartidă include toate tranzacţiile 
şi produsele care dau naştere unor expuneri; 

f) Riscul de lichiditate - reprezintă riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar/poziţie deţinută fără a afecta 
semnificativ preţul acestuia (nu există cerere pentru acel instrument financiar decât în condiţiile acordării unor discounturi semnificative de 
preţ); 

g) Riscul legislativ- reprezintă posibilitatea ca o schimbare bruscă a legislaţiei să afecteze randamentul şi condiţiile de funcţionare ale Fondului. 
Societatea de administrare îşi propune implementarea unei politici de investiţie disciplinată, în conformitate cu obiectivele Fondului şi în strânsă 
corelaţie cu gradul de risc al Fondului. 
 
Prospect de emisiune - Punctul 5.5. Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
   Reguli - Punctul 5.5. Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
   Prospect de emisiune simplificat - Punctul 1.5 Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
 
Paragraf nou: 
Distribuţia unităţilor de fond ale Fondului poate fi desfășurată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi prin intermediul persoanelor fizice-
agenţi de distribuţie proprii ai Societăţii de administrare. 
 
Prospect de emisiune - Punctul 6.1. Reguli de evaluare a activelor Fondului 
   Prospect de emisiune - Punctul 6.1. Reguli de evaluare a activelor Fondului 
 
Paragraf nou: 
Distribuția unităţilor de fond ale Fondului poate fi desfășurată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi prin intermediul persoanelor fizice - 
agenţi de distribuţie proprii ai Societăţii de administrare. 
 
Prospect emisiune - Punctul 6.1. Reguli de evaluare a activelor Fondului 
   Reguli - Punctul 6.1 Reguli de evaluare a activelor Fondului 
 
Paragrafe noi: 
Dividendele şi acţiunile distribuite cu sau fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activul 
Fondului la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. Data ex-dividend 
reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividende. 
În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor,vor fi înregistrate în activul fondului, începând cu data 
de la care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de acest drept, atât acțiunile cuvenite cât și suma datorată ca urmare a participării 
la majorarea de capital. 
În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în 
care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi 
înregistrate în mod corespunzător în activul fondului acţiunile cuvenite. 
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului 
de preferinţă se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă = 
(preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă)  [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni 
vechi + număr de acţiuni noi)] 



 

unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a 
pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acţiunile cuvenite. 
În situaţia în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt încasate la datele stabilite, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

DECIZIA NR. 1030 / 10.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, modificată prin  
Legea nr.208/2005, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu art.1 alin.(3), art.83 alin.(1), art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
în conformitate cu art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
conform prevederilor Dispunerii de măsuri nr.9/18.03.2010, 
având în vedere solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă la C.N.V.M. prin adresele înregistrate cu 

nr.19816/14.06.2010 şi nr.23213/15.07.2010, 
în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiţii BT Maxim, în conformitate cu prospectul de emisiune, 
prospectul simplificat şi regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor în forma transmisă prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 
nr.23213/15.07.2010, cu următoarele observaţii în ceea ce priveşte modificările intervenite în documentele fondului deschis de 
investiţii BT Maxim: 
Se modifică şi completează următorul paragraf, astfel: 
a) Suplimentar investiţiilor efectuate pe pieţe reglementate din România, fondul va putea efectua şi investiţii în valori mobiliare şi 
instrumente ale pieţei monetare tranzacţionate pe pieţe reglementate din state membre sau nemembre ale Uniunii Europene.  
În cazul investiţiei pe pieţe din state nemembre, SAI va solicita C.N.V.M. aprobarea acesteia cu cel puţin o lună înainte de 
efectuarea investiţiei respective. 
Art. 3. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiţii BT Maxim în baza Dispunerii de 
măsuri nr.9/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la retragerea 
investitorilor din O.P.C. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BT Asset Management S.A.I. S.A. şi va fi publicată în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică şi pe site-ul www.cnvmr.ro. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIŢĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1030/10.08.2010 

 
Prospect de emisiune - Punctul 3.2. Descrierea obiectivelor fondului, 
   Reguli - 3.4. Politica de investiţii 
   Prospect simplificat - Punctul 2.2. Politica de investiţii  
 
Paragrafele: 
 
Pentru obţinerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condiţiilor legale impuse de reglementările C.N.V.M., politica de investiţii a Fondului va 
urmări efectuarea până la maxim 90% din activele sale în plasamente în acţiuni ale societăţilor tranzacţionate pe pieţe reglementate din România, 
asigurarea lichidităţii pe termen scurt fiind realizată prin efectuarea de plasamente în instrumente ale pieţei monetare lichide. 
 
Astfel, Fondul va investi, cu conformare la dispoziţiile Legii, ale Regulamentului și ale reglementărilor și instrucţiunilor emise în aplicarea acestora, 
sunt: 

a) maxim 90% din activele sale în acţiuni înscrise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România și acţiuni nou emise care urmează să 
intre pe o piaţă reglementată din România; 

b) certificate de depozit emise de instituţii de credit, obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile, indiferent de moneda în care sunt 
denominate, emise sau garantate de către stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, care sunt lichide și au o valoare 
care poate fi precis determinată în orice moment, și care sunt tranzacţionate pe piaţa monetară; 

c) obligaţiuni emise de instituţii de credit, obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile, indiferent de moneda în care sunt denominate, 
emise sau garantate de către stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, înscrise sau tranzacţionate pe o piaţă 
reglementată din România sau care urmează să intre pe o piaţă reglementată din România; 

d) depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu scadenţă care nu depășește 12 
luni; 

e) maxim 40% din activele sale în obligaţiuni corporatiste, tranzacţionate pe o piaţă reglementată din Romania sau care urmează să intre pe o 



 

piaţă reglementată din România, și care sunt emise de societăţi comerciale care nu sunt instituţii de credit; 
f) contracte report având ca suport titluri de creanţă tranzacţionabile, indiferent de moneda în care sunt denominate, emise sau garantate de către 

stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale, tranzacţionate pe piaţa monetară sau pe o piaţă reglementată din România; 
g) maxim 20% din activele sale în instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată; 
h) alte active permise de prevederile Legii, ale Regulamentului și ale reglementărilor și instrucţiunilor emise în aplicarea acestora. 

se modifică astfel: 
Pentru obţinerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condiţiilor legale impuse de reglementările C.N.V.M., politica de investiţii a Fondului va 
urmări efectuarea a minim 85% din activele sale în plasamente în acţiuni ale societăţilor tranzacţionate pe pieţe reglementate, asigurarea lichidităţii 
pe termen scurt fiind realizată prin efectuarea de plasamente în instrumente ale pieţei monetare lichide. 
În situaţii de excepție și din motive obiective, independente de intenţia și voinţa administratorului, motive generate de exemplu de un volum mare 
de subscrieri de unităţi de fond, limita de acţiuni poate fi, temporar, mai mică de 85% din activele fondului, ajustarea portofoliului Fondului 
efectuându-se în termen de 30 zile. 
Astfel, Fondul va investi, cu conformare la dispoziţiile Legii, ale Regulamentului și ale reglementărilor și instrucţiunilor emise în aplicarea acestora, 
sunt: 

a) minim 85% din activele sale în acţiuni înscrise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată și acţiuni nou emise care urmează să intre pe o piaţă 
reglementată; 

b) certificate de depozit emise de instituţii de credit, obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile, indiferent de moneda în care sunt 
denominate, emise sau garantate de către stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, care sunt lichide și au o valoare 
care poate fi precis determinată în orice moment, și care sunt tranzacţionate piaţa monetară; 

c) obligaţiuni emise de instituţii de credit, obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile, indiferent de moneda în care sunt denominate, 
emise sau garantate de către stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, înscrise sau tranzacţionate pe o piaţă 
reglementată sau care urmează să intre pe o piaţă reglementată; 

d) depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu scadenţă care nu depășește 12 
luni; 

e) obligaţiuni corporative, tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau care urmează să intre pe o piaţă reglementată și care sunt emise de 
societăţi comerciale care nu sunt instituţii de credit; 

f) contracte report având ca suport titluri de creanţă tranzacţionabile, indiferent de moneda în care sunt denominate, emise sau garantate de către 
stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale, tranzacţionate pe piaţa monetară sau pe o piaţă reglementată; 

g) maxim 20% din activele sale în instrumente financiare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată; 
h) alte active permise de prevederile Legii, ale Regulamentului și ale reglementărilor și instrucţiunilor emise în aplicarea acestora. 

Fondul va investi în valori mobiliare și instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate 
pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiţia ca 
alegerea bursei sau a pieţei să fie aprobată de C.N.V.M. 
În vederea aplicării prevederilor art.101 alin.(1) din Legea nr.297/2004, S.A.I. va depune la C.N.V.M. solicitarea de aprobare a investiţiei în valori 
mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată 
dintr-un stat nemembru cu cel puţin o lună înainte de efectuarea investiţiei respective. 
 
Prospect de emisiune Punctul 3.3. Factorii de risc derivând din politica de investiţii a Fondului. 
   Reguli Punctul 3.4. Factorii de risc derivând din politica de investiţii a Fondului. 
 
Paragraful: 
Valoarea netă a activelor Fondului va fi afectată de schimbările survenite pe piaţa valorilor mobiliare şi pe piaţa financiară, precum şi de natura 
investiţiilor efectuate de Societatea de administrare. Aceste schimbări se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzând condiţiile general 
economice ale ţării, relaţiile internaţionale şi altele. 
Nu există nici o asigurare că strategiile Fondului vor avea ca rezultat întotdeauna creşterea valorii activelor nete. Fondul este supus riscului; 
eficienţa rezultatelor nu depinde numai de abilitatea investiţională a administratorului. Prin urmare, Fondul poate fi afectat de riscuru ca riscul de 
plasament, riscul de piaţă, riscul de randament. Există, de asemenea, riscul legislativ, reprezentat de posibilitatea ca o schimbare bruscă a 
legislaţiei să afecteze randamentul şi condiţiile de funcţionare a Fondului. 
se modifică şi completează astfel: 
Investiţiile în fonduri deschise de investiţii comportă avantaje specifice (administrare profesionistă, diversificare, lichiditate etc.), dar şi riscul 
nerealizării obiectivelor, inclusiv al diminuării valorii unitare a activului net. 
Valoarea netă a activelor Fondului va fi afectată de schimbările survenite pe piaţa valorilor mobiliare şi pe piaţa montară, precum şi de natura 
investiţiilor efectuate de Societatea de administrare. Aceste schimbări se pot produce ca urmare a mai multor factori, incluzând condiţiile general 
economice ale ţării, relaţiile internaţionale şi altele. 
Nu există nici o asigurare că strategiile Fondului vor avea ca rezultat întotdeauna creşterea valorii activelor nete. Fondul este supus riscului; 
eficienţa rezultatelor nu depinde numai de abilitatea investiţională a administratorului. 
În conformitate cu politica de investiţii şi cu strategia investiţională a acestuia, Fondul are un grad de risc ridicat. În anumite circumstanţe, riscul 
general al Fondului poate fi mai redus decât cel asumat în documentele constitutive. Randamentul potenţial al unei investiţii este, de regulă, direct 
proporţional cu gradul de risc asociat acesteia. 
Analiza datelor istorice arată faptul că pe termen lung investiţiile în acţiuni oferă randamente superioare celor în alte instrumente financiare. Pe de 
altă parte, preţul acţiunilor poate varia semnificativ mai mult decât cel al altor investiţii. 
Fiind un fond care investeşte preponderent în acţiuni, principalele categorii de riscuri la care sunt expuse investiţiile în Fond sunt: 

a) Riscul de piaţă (sistematic) - reprezintă riscul de a înregistra pierderi (incertitudinea veniturilor viitoare) ca urmare a modificărilor adverse ale 
preţurilor de piaţă sau ale parametrilor de piaţă (factorii de piaţă standard sunt: cursul de schimb, rata de dobândă etc.). Riscul de piaţă 
caracterizează întreaga piaţă şi nu poate fi redus prin diversificare. Riscul sistematic este generat de modificări ale factorilor macroeconomici, 
politici, legali sau orice alte evenimente care afectează piaţa în ansamblul ei; 

b) Riscul de piaţă (nesistematic) - reprezintă riscul modificării preţului unor anumite instrumente financiare datorită evoluţiei unor factori specifici 
acestora; 

c) Riscul de concentrare - reprezintă riscul de a suferi pierderi din (i) distribuţia neomogenă a expunerilor faţă de emitenţii de instrumente 
financiare, (ii) din efecte de contagiune între debitori sau (iii) din concentrare sectorială (pe industrii, pe regiuni geografice etc.). În situaţia unui 



 

portofoliu diversificat, acest risc nu prezintă importanţă; 
d) Riscul de lichiditate - reprezintă riscul de a nu putea vinde într-un interval scurt de timp un instrument financiar/poziţie deţinută fără a afecta 

semnificativ preţul acestuia (nu există cerere pentru acel instrument financiar decât în condiţiile acordării unor discounturi semnificative de 
preţ); 

e) Riscul legislativ - reprezintă posibilitatea ca o schimbare bruscă a legislaţiei să afecteze randamentul şi condiţiile de funcţionare ale Fondului. 
Stadiul de dezvoltare a pieţei de capital din România (i) cu un grad de lichiditate relativ redus, (ii) cu instrumentele financiare cotate pe piaţa locală 
de capital au o volatilitate mai mare decât instrumentele similare listate pe pieţele dezvoltate, poate genera variaţii mai mari de preţ al unităţii de 
fond. 
Societatea de administrare îşi propune implementarea unei politici de investiţie disciplinată, în conformitate cu obiectivele Fondului şi în strânsă 
corelaţie cu gradul de risc al Fondului. 
 
Prospect de emisiune - Punctul 5.5. Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
   Reguli - Punctul 5.5. Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
   Prospect de emisiune simplificat - punctul 1.5 Numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond 
 
Paragraf nou: 
Distribuţia unităţilor de fond ale Fondului poate fi desfășurată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi prin intermediul persoanelor fizice - 
agenţi de distribuţie proprii ai Societăţii de administrare. 
 
Prospect de emisiune - Punctul 6.1. Reguli de evaluare a activelor Fondului 
   Reguli - Punctul 5.1. Reguli de evaluare a activelor Fondului 
 
Paragrafe noi: 
 
Dividendele şi acţiunile distribuite cu sau fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activul 
Fondului la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. Data ex-dividend 
reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividende; 
În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor,vor fi înregistrate în activul fondului, începând cu data 
de la care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de acest drept, atât acțiunile cuvenite cât și suma datorată ca urmare a participării 
la majorarea de capital. 
În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în 
care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi 
înregistrate în mod corespunzător în activul fondului acţiunile cuvenite. 
Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului 
de preferinţă se calculează conform formulei: 
 
Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă =  
(preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă)  [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni 
vechi + număr de acţiuni noi)], 
unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa 
la majorarea de capital. 
 
Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a 
pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. 
La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul Fondului acţiunile cuvenite. 
În situaţia în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt încasate la datele stabilite, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero. 
 
Prospect de emisiune simplificat - Punctul 2.3. Profilul investitorului căruia i se adresează Fondul 
 
Paragraf nou: 
În conformitate cu politica de investiţii și cu strategia investiţională a acestuia, Fondul are un grad de risc ridicat. În anumite circumstanţe, riscul 
general al Fondului poate fi mai redus decât cel asumat în documentele constitutive. Randamentul potenţial al unei investiţii este, de regulă, direct 
proporţional cu gradul de risc asociat acesteia. 
Astfel, cu această politică de investiţii, Fondul se adresează în special investitorilor dinamici, mai puţin conservatori, dispuși să-si asume un nivel 
ridicat de risc și care se expun riscurilor prezente în operaţiunile din piaţa de capital. 
 
Contract de societate civilă - Cap. 4. Obiectivele fondului 
 
Paragraful: 
Pentru obţinerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condiţiilor legale impuse de reglementările C.N.V.M., politica de investiţii a Fondului va 
urmări efectuarea până la maxim 90% din activele sale în plasamente în acţiuni ale societăţilor tranzacţionate pe pieţe reglementate din România. 
se modifică şi completează astfel: 
Pentru obţinerea obiectivelor Fondului, cu respectarea condiţiilor legale impuse de reglementările C.N.V.M., politica de investiţii a Fondului va 
urmări efectuarea a minim 85% din activele sale în plasamente în acţiuni ale societăţilor tranzacţionate pe pieţe reglementate. 
În situaţii de excepție și din motive obiective, independente de intenţia și voinţa administratorului, motive generate de exemplu de un volum mare 
de subscrieri de unităţi de fond, limita de acţiuni poate fi, temporar, mai mică de 85% din activele fondului, ajustarea portofoliului Fondului 
efectuându-se în termen de 30 zile. 
Fondul va investi în valori mobiliare și instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate 
pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiţia ca 



 

alegerea bursei sau a pieţei să fie aprobată de C.N.V.M. 
În vederea aplicării prevederilor art.101 alin.(1) din Legea nr.297/2004, S.A.I. va depune la C.N.V.M. solicitarea de aprobare a investiţiei în valori 
mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată 
dintr-un stat nemembru cu cel puţin o lună înainte de efectuarea investiţiei respective. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

DECIZIA NR.1031 / 10.08.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 

de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile art.26 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010, 
conform dispoziţiilor Deciziei C.N.V.M. nr.662/25.05.2010, 
având în vedere solicitarea societăţii S.A.I. Target Asset Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.19959/15.06.2010, nr.19960/15.06.2010, nr.19961/15.06.2010, nr.23340/16.07.2010, nr.23341/16.07.2010, nr.23342/16.07.2010 
și nr.25019/03.08.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art.1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiţii Fortuna Classic, în conformitate cu prospectul de 
emisiune şi regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art.2. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiţii Fortuna Classic, în baza Dispunerii 
de măsuri nr.9/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la retragerea 
investitorilor din O.P.C. 
Art.3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii S.A.I. Target Asset Management S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1031/10.08.2010 

 
Prospect de emisiune - 3.2. Obiectivele fondului. Politica de investiții a fondului, alin.(5), litera b): 
   Regulile Fondului - 3.1. Descrierea obiectivelor Fondului, alin.(3) litera b): 
 
Paragraful: 
„valori mobiliare nou emise, cu respectarea următoarelor condiţii: 

1. condiţiile de emisiune includ un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare, într-o bursă sau pe o altă piaţă 
reglementată din România care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei 
reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului aprobate de C.N.V.M.; 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune;” 
se modifică astfel: 
„valori mobiliare nou emise, cu respectarea următoarelor condiţii: 

1. condiţiile de emisiune includ un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare, într-o bursă sau pe o altă piaţă 
reglementată din România care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei 
reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului aprobate de C.N.V.M.; 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
3. dacă admiterea la tranzacţionare nu este asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune valorile mobiliare nou emise vor fi 

reîncadrate la «alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare», altele decât cele prevăzute la Art.101 din L 297/2004”. 
 
Prospect de emisiune - 3.2. Obiectivele fondului. Politica de investiții a fondului, se completează după alin.(7), cu: 
   Regulile Fondului - 3.1. Descrierea obiectivelor Fondului, se completează după alin.(5), cu: 
 
Paragraf nou: 
„Fondul poate investi în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau 
negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, caz în care S.A.I va depune la C.N.V.M. solicitarea de aprobare a investiţiei 
respective cu cel puţin o lună înainte de efectuarea ei”. 
 
Prospect de emisiune - 3.6. Determinarea valorii activelor nete ale Fondului, litera a), se adaugă după alin.(8): 
Regulile Fondului - 3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale Fondului, se completează după alin.(7), cu: 
 
Paragraf nou: 
„Atât pentru evaluarea «Valorilor mobiliare care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile», cât și pentru evaluarea «Valorilor mobiliare care nu 
sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate», S.A.I. va întreprinde toate 
demersurile şi va depune toate diligentele în vederea obţinerii situaţiilor financiare aferente respectivelor valori mobiliare. care nu sunt admise la 



 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate. 
În cazul în care, S.A.I. nu obţine situaţiile financiare respective în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere ale acestora la  
Registrul Comerţului, pentru respectivele valori mobiliare, care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme 
decât pieţele reglementate acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero şi vor fi înscrise într-o poziţie distinctă în situaţia privind calculul activului 
net”. 
 
Prospect de emisiune - 3.6. Determinarea valorii activelor nete ale Fondului, litera a), la sfârşit, se adaugă: 
   Regulile Fondului - 3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale Fondului, se completează după alin.(11), cu: 
 
Paragraf nou: 
„Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară sunt incluse în activul net al fondului la valoarea zero, 
până la momentul finalizării procedurii respective. 
Dividendele și acţiunile distribuite cu sau fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activul 
O.P.C.-urilor la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  
Data ex-dividend reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividende. 
În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestaţie în bani din partea investitorilor, vor fi înregistrate în activul O.P.C.-urilor, începând cu 
momentul prevăzut la alin.(1), atât acţiunile cuvenite cât și suma datorată ca urmare a participării la majorarea de capital. 
În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferinţă, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în 
care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
Până la momentul primei zile de tranzacţionare evaluarea drepturilor de preferinţă se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului 
de preferinţă se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă = (preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de 
preferinţă)  [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni vechi + număr de acţiuni noi)], unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de 
preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital. 
Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a 
pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. 
La momentul exercitării drepturilor de preferinţă vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul O.P.C-urilor acţiunile cuvenite. 
Dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani se evidenţiază în cadrul unei poziţii distincte «Dividende sau alte drepturi de încasat» 
în cadrul activelor O.P.C. 
În situaţia în care dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt încasate la datele stabilite, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero”. 
 
Prospect de emisiune - 3.6. Determinarea valorii activelor nete ale Fondului, litera a), mențiunea cuprinsă în cadrul alin.(3) și alin.(9) se 
elimină: 
   Regulile Fondului - 3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale Fondului, mențiunea cuprinsă în cadrul alin.(2) se elimină: 
 
Se elimină paragraful: 
„Valorile mobiliare tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, ale emitenţilor care nu depun bilanţuri contabile la datele de 
depunere stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, vor fi evaluate în activul net al Fondului, la valoarea 0”. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

DECIZIA NR. 1032 / 10.08.2010 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 

de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile art.26 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010, 
conform dispoziţiilor Deciziei C.N.V.M. nr.662/25.05.2010, 
având în vedere solicitarea societăţii S.A.I. Target Asset Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.19959/15.06.2010, nr.19960/15.06.2010, nr.19961/15.06.2010, nr.23340/16.07.2010, nr.23341/16.07.2010, nr.23342/16.07.2010 
și nr.25019/03.08.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiţii Fortuna Gold, în conformitate cu prospectul de 
emisiune şi regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiţii Fortuna Gold, în baza Dispunerii de 
măsuri nr.9/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la retragerea 
investitorilor din O.P.C. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii S.A.I. Target Asset Management S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 



 

 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1032/10.08.2010 

 
Prospect de emisiune - 3.2. Obiectivele fondului. Politica de investiții a fondului, alin.(4), litera b): 
   Regulile Fondului - 3.1. Descrierea obiectivelor Fondului, alin.(3) litera b): 
 
Paragraful: 
„valori mobiliare nou emise, cu respectarea următoarelor condiţii: 

1. condiţiile de emisiune includ un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare, într-o bursă sau pe o altă piaţă 
reglementată din România care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei 
reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului aprobate de C.N.V.M.; 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune;” 
se modifică astfel: 
„valori mobiliare nou emise, cu respectarea următoarelor condiţii: 

1. condiţiile de emisiune includ un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare, într-o bursă sau pe o altă piaţă 
reglementată din România care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei 
reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului aprobate de C.N.V.M.; 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
3. dacă admiterea la tranzacţionare nu este asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune valorile mobiliare nou emise vor fi 

reîncadrate la «alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare», altele decât cele prevăzute la Art.101 din L 297/2004”. 
 
Prospect de emisiune - 3.2. Obiectivele fondului. Politica de investiții a fondului, se completează după alin.(6), cu: 
   Regulile Fondului - 3.1. Descrierea obiectivelor Fondului, se completează după alin.(5), cu: 
 
Paragraf nou: 
„Fondul poate investi în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau 
negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, caz în care S.A.I va depune la C.N.V.M. solicitarea de aprobare a investiţiei 
respective cu cel puţin o lună înainte de efectuarea ei”. 
 
Prospect de emisiune - 3.6. Determinarea valorii activelor nete ale Fondului, litera a), se adaugă după alin.(8): 
   Regulile Fondului - 3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale Fondului, se completează după alin.(8), cu: 
 
Paragraf nou: 
„Atât pentru evaluarea «Valorilor mobiliare care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile», cât şi pentru evaluarea «Valorilor mobiliare care nu 
sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate», S.A.I. va întreprinde toate 
demersurile și va depune toate diligentele în vederea obţinerii situaţiilor financiare aferente respectivelor valori mobiliare. care nu sunt admise la 
tranzacţionare pe o piaţa reglementată sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate. 
În cazul în care, S.A.I. nu obţine situaţiile financiare respective în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere ale acestora la Registrul 
Comerţului, pentru respectivele valori mobiliare, care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme decât 
pieţele reglementate acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero și vor fi înscrise într-o poziţie distinctă în situaţia privind calculul activului net”. 
 
Prospect de emisiune - 3.6. Determinarea valorii activelor nete ale Fondului, litera a), la sfârşit, se adaugă: 
Regulile Fondului - 3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale Fondului, se completează înainte de litera a), cu: 
 
Paragraf nou: 
„Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară sunt incluse în activul net al fondului la valoarea zero, 
până la momentul finalizării procedurii respective. 
Dividendele şi acţiunile distribuite cu sau fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activul 
O.P.C.-urilor la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  
Data ex-dividend reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividende. 
În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestaţie în bani din partea investitorilor, vor fi înregistrate în activul O.P.C.-urilor, începând cu 
momentul prevăzut la alin.(1), atât acţiunile cuvenite cât și suma datorată ca urmare a participării la majorarea de capital. 
În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferinţă, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în 
care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
Până la momentul primei zile de tranzacţionare evaluarea drepturilor de preferinţă se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului 
de preferinţă se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă = (preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de 
preferinţă)  [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni vechi + număr de acţiuni noi)], unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de 
preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital. 
Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a 
pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. 
La momentul exercitării drepturilor de preferinţă vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul O.P.C.-urilor acţiunile cuvenite. 
Dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani se evidenţiază în cadrul unei poziţii distincte «Dividende sau alte drepturi de încasat» 
în cadrul activelor O.P.C. 
În situaţia în care dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt încasate la datele stabilite, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero”. 
 
Prospect de emisiune - 3.6. Determinarea valorii activelor nete ale Fondului, litera a), mențiunea cuprinsă în cadrul alin.(2) se elimină:  
   Regulile Fondului - 3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale Fondului, mențiunea cuprinsă în cadrul alin.(2) se elimină: 
 



 

Se elimină paragraful: 
„Valorile mobiliare tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, ale emitenţilor care nu depun bilanţuri contabile la datele de 
depunere stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, vor fi evaluate în activul net al Fondului, la valoarea 0”. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 1033 / 10.08.2010 

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în conformitate cu dispoziţiile art.1 alin.(3), art.83 alin.(1) şi art.84 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital,  

cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.131 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 

de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 
în conformitate cu prevederile art.26 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010, 
conform dispoziţiilor Deciziei C.N.V.M. nr.662/25.05.2010, 
având în vedere solicitarea societăţii S.A.I. Target Asset Management S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.19959/15.06.2010, nr.19960/15.06.2010, nr.19961/15.06.2010, nr.23340/16.07.2010, nr.23341/16.07.2010, nr.23342/16.07.2010 
și nr.25019/03.08.2010, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul şedinţei din data de 10.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificările documentelor fondului deschis de investiţii Fortuna Target Investors, în conformitate cu prospectul 
de emisiune şi regulile fondului, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Ca urmare a modificărilor intervenite în cadrul documentelor fondului deschis de investiţii Target Investors, în baza  
Dispunerii de măsuri nr.9/2010, nu se vor aplica prevederile art.133 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 cu privire la 
retragerea investitorilor din O.P.C. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii S.A.I. Target Asset Management S.A. şi se publică în 
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. PREŞEDINTE, 
Carmen Eugenia NEGOIȚĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.1033/10.08.2010 

 
Prospect de emisiune - 3.2. Obiectivele fondului. Politica de investiții a fondului, alin.(5): 
   Regulile Fondului - 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului, alin.(5): 
 
Paragraful: 
„valori mobiliare nou emise, cu respectarea următoarelor condiţii: 

1. condiţiile de emisiune includ un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare, într-o bursă sau pe o altă piaţă 
reglementată din România care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei 
reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului aprobate de C.N.V.M.; 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune;” 
se modifică astfel: 
„valori mobiliare nou emise, cu respectarea următoarelor condiţii: 

1. condiţiile de emisiune includ un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacţionare, într-o bursă sau pe o altă piaţă 
reglementată din România care operează regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, cu condiţia ca, alegerea bursei sau a pieţei 
reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului aprobate de C.N.V.M.; 

2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune; 
3. dacă admiterea la tranzacţionare nu este asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune valorile mobiliare nou emise vor fi 

reîncadrate la «alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare», altele decât cele prevăzute la Art.101 din L 297/2004”. 
 
Prospect de emisiune - 3.2. Obiectivele fondului. Politica de investiții a fondului, se completează alin.(3), cu: 
   Regulile Fondului - 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului, se completează alin.(4), cu: 
 
Paragraf nou: 
„Fondul poate investi în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau 
negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, caz în care S.A.I va depune la C.N.V.M. solicitarea de aprobare a investiţiei 
respective cu cel puţin o lună înainte de efectuarea ei”. 
 
Prospect de emisiune - 3.6. Determinarea valorii activelor nete ale Fondului, litera a), se adaugă după alin.(8): 
   Regulile Fondului - 4.1. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale Fondului, se completează după alin.(8), cu: 
 
Paragraf nou: 
„Atât pentru evaluarea «Valorilor mobiliare care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile», cât și pentru evaluarea «Valorilor mobiliare care nu 
sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate», S.A.I. va întreprinde toate 
demersurile şi va depune toate diligenţele în vederea obţinerii situaţiilor financiare aferente respectivelor valori mobiliare. care nu sunt admise la 



 

tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate. 
În cazul în care, S.A.I. nu obţine situaţiile financiare respective în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere ale acestora la  
Registrul Comerţului, pentru respectivele valori mobiliare, care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau în cadrul altor sisteme 
decât pieţele reglementate acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero şi vor fi înscrise într-o poziţie distinctă în situaţia privind calculul activului 
net”. 
 
Prospect de emisiune - 3.6. Determinarea valorii activelor nete ale Fondului, litera a), la sfârşit, se adaugă: 
   Regulile Fondului - 4.1. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale Fondului, se completează înainte de litera a), cu: 
 
Paragraf nou: 
„Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară sunt incluse în activul net al fondului la valoarea zero, 
până la momentul finalizării procedurii respective. 
Dividendele şi acţiunile distribuite cu sau fără contraprestaţie în bani rezultate în urma participării la majorările de capital vor fi înregistrate în activul 
O.P.C.-urilor la data ex-dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.  
Data ex-dividend reprezintă prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividende. 
În cazul majorărilor de capital ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, vor fi înregistrate în activul O.P.C.-urilor, începând cu 
momentul prevăzut la alin.(1), atât acţiunile cuvenite cât şi suma datorată ca urmare a participării la majorarea de capital. 
În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferinţă, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în 
care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital. 
Până la momentul primei zile de tranzacţionare evaluarea drepturilor de preferinţă se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului 
de preferinţă se calculează conform formulei: 
Valoarea teoretică a dreptului de preferinţă = (preţul de piaţă al acţiunilor vechi - preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de 
preferinţă)  [număr de acţiuni noi/(număr de acţiuni vechi + număr de acţiuni noi)], unde preţul de piaţă al acţiunilor vechi este reprezentat de 
preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital. 
Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă vor fi evaluate la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a 
pieţei respective, din ziua pentru care se efectuează calculul. 
La momentul exercitării drepturilor de preferinţă vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul O.P.C-urilor acţiunile cuvenite. 
Dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani se evidenţiază în cadrul unei poziţii distincte «Dividende sau alte drepturi de încasat» 
în cadrul activelor O.P.C. 
În situaţia în care dividendele şi acţiunile distribuite fără contraprestaţie în bani nu sunt încasate la datele stabilite, acestea vor fi incluse în activ la 
valoarea zero”. 
 
Prospect de emisiune - 3.6. Determinarea valorii activelor nete ale Fondului, litera a), mențiunea cuprinsă în cadrul alin.(3) și alin.(9) se 
elimină 
   Regulile Fondului - 4.1. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale Fondului, mențiunea cuprinsă în cadrul alin.(3) se elimină. 
 
Se elimină paragraful: 
„Valorile mobiliare tranzacţionate în cadrul altor sisteme decât pieţele reglementate, ale emitenţilor care nu depun bilanţuri contabile la datele de 
depunere stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, vor fi evaluate în activul net al Fondului, la valoarea 0”. 
—————————————————————————————————————————————————————————— 

 
DECIZIA NR. 1034 / 11.08.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 
modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în baza dispoziţiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile 

de investiţii financiare, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare GM INVEST S.A. București, înregistrată 

la C.N.V.M. cu nr.24667/29.07.2010, completată prin adresa nr.25025/03.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare GM INVEST S.A. 
București ca urmare a desființării sediului secundar (agenție) situat în Iași, str. Sfântul Lazăr nr.4, bl. Peneș Curcanul, jud. Iași şi 
autorizat de C.N.V.M. prin Decizia nr.2101/20.11.2002. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare GM INVEST S.A. are obligaţia să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi 
funcţionare menţionată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
GM INVEST S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1035 / 11.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.17 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,  
în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare şi ale art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A. prin adresa înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.21887/02.07.2010, completată prin adresele nr.23044/14.07.2010 şi nr.24379/27.07.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei Dobşe Delia Alexandrina prin 
Decizia C.N.V.M. nr.4712/03.12.2004, în numele societăţii de servicii de investiţii financiare NOVA INVEST S.A.  
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/300045 reprezentând înscrierea doamnei Dobşe Delia Alexandrina în 
calitate de reprezentant al Compartimentului de Control Intern, autorizat în numele societăţii de servicii de investiţii financiare NOVA 
INVEST S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare NOVA 
INVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1039 / 11.08.2010 

În temeiul competenţei conferite de art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi 
completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de domnul Luca Eugen Claudiu, în calitate de acționar în cadrul S.C. Cometex S.A. 
București împotriva Avizului C.N.V.M. nr.22/06.07.2010. 

În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.22683/12.07.2010, domnul Luca Eugen Claudiu, în calitate de acționar în 

cadrul S.C. Cometex S.A. București a formulat contestație împotriva Avizului C.N.V.M. nr.22/06.07.2010. 
În fapt, prin Avizul C.N.V.M. nr.22/06.07.2010 a fost aprobat anunțul prin care S.C. Altex România S.R.L. Piatra Neamț  

și-a exprimat intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor S.C. Cometex S.A. București la prețul de 100 de lei/acțiune. 
În motivarea plângerii, se precizează următoarele: 

- o mare parte din activele societății nu sunt generatoare de venituri; conform raportului pe anul 2009 transmis de societate către 
Bursa de Valori București, aceasta deține un teren de 11.199 m2 situat pe autostrada București - Pitești în valoare de  
6.833.117 lei, precum și mai multe terenuri în Arad și Timișoara în suprafață de 13.947 m2 în valoare de 9.344.537 de lei; 

- mai mult, spațiile societății, în proporție mare sunt gajate către bănci în favoarea S.C. Altex România S.R.L. având o valoare 
contabilă brută de 39.693.965 de lei, iar în favoarea S.C. Cometex S.A. la o valoare brută de 92.288.741 de lei; 

- valoarea activului net contabil la data de 31.12.2009 a fost de 195,79 lei/acțiune; 
- petentul mai arată că societățile care se tranzacționează la Bursa de Valori București și care au obiect de activitate similar nu 

sunt societăți cu lichiditate ridicată, astfel încât prețul de tranzacționare al acestora nu poate fi considerat relevant pentru a 
determina prețul unei acțiuni S.C. Cometex S.A.; 

- în urma ofertei publice de cumpărare S.C. Altex România S.R.L. nu a reușit să achiziționeze cel puțin 90% din acțiunile care au 
făcut obiectul ofertei la prețul de 100 lei/acțiune; 

- delistarea S.C. Cometex S.A. trebuie să asigure acționarilor minoritari un exit echitabil având în vedere că sunt deposedați de 
acțiuni în mod brutal. 

Pentru argumentele prezentate și în considerarea situației activelor societății Cometex S.A., petentul apreciază că 
metodele de evaluare folosite de S.C. Darian DRS S.A. nu reflectă în mod corect valoarea unei acțiuni. 

În final, petentul Luca Eugen Claudiu solicită anularea Avizului C.N.V.M. nr.22/06.07.2010. 
Contestaţia este nefondată întrucât: 
Prin Decizia nr.119/26.01.2010 a fost aprobată de C.N.V.M. oferta publică de cumpărare inițiată de  

S.C. Altex România S.R.L. Piatra Neamț pentru acțiunile emise de S.C. Cometex S.A. București. 
Oferta a avut ca obiect un pachet de 10.875 de acțiuni și a vizat 100% din capitalul social al emitentei, adică  

373.133 de acțiuni, la prețul de cumpărare de 100 de lei/acțiune și s-a derulat în intervalul 03.02.2010-23.02.2010. 
În cadrul ofertei publice de cumpărare s-au subscris 707 acțiuni. 
Ca urmare a ofertei, deținerea S.C. Altex S.R.L. Piatra Neamț era de 97,27% din capitalul social al S.C. Cometex S.A., 

conform datelor puse la dispoziție de către S.C. Depozitarul Central S.A. 
Având în vedere faptul că în cadrul ofertei publice de cumpărare a fost subscris mai puțin de 90% din obiectul ofertei,  

iar S.C. Altex S.R.L. Piatra Neamț deținea mai mult de 95% din capitalul social al S.C. Cometex S.A., au devenit incidente 
prevederile art.74 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006. 

Potrivit acestora, prețul ofertei trebuia să fie determinat de un expert independent, în conformitate cu Standardele 
Internaționale de Evaluare, în baza unui raport de evaluare. 

Legiuitorul nu a stabilit în mod expres modalitatea prin care se determină prețul în raportul de evaluare, singura 
condiție pe care trebuie să o respecte fiind echitabilitatea. 

Raportul de evaluare a fost întocmit de S.C. Darian DRS S.A. în martie 2010. 
Sursa de informaţii pentru raportul de evaluare a fost situaţia patrimoniului (lista mijloacelor fixe aflate în patrimoniul  



 

S.C. Cometex S.A. la 31.12.2009). 
Valoarea propusă de evaluator a fost de 90 de lei/acţiune, stabilită în baza metodei comparațiilor de piața, conform 

propriilor declarații: „pentru scopul prezentei evaluări și relevanța datelor și informațiilor utilizate în aplicarea metodelor de evaluare 
rezultatul metodei comparațiilor de piață este cel mai reprezentativ”. 

Astfel, preţul determinat de evaluator a fost calculat, având în vedere: 
- valoarea rezultată prin metoda fluxurilor financiare actualizate (abordarea pe bază de venit): 84 de lei/acţiune; 
- valoarea acțiunii prin metoda comparațiilor de piață (abordarea prin piață): 90 de lei/acțiune. 

În urma analizării raportului de evaluare al S.C. Cometex S.A., s-au solicitat S.C. Darian DRS S.A. informații detaliate din 
care sa reiasă motivele pentru care acesta nu a utilizat abordarea pe bază de active. 

De asemenea, S.C. Altex S.R.L. Piatra Neamț, în calitate de ofertant a fost informat cu privire la faptul că nu se poate iniţia 
procedura privind retragerea obligatorie la un preţ mai mic decât cel oferit în cadrul ofertei publice de cumpărare. 

Referitor la metoda folosită în stabilirea prețului în cazul S.C. Cometex S.A., evaluatorul S.C. Darian DRS S.A. a precizat 
următoarele: 

-„[...] nici bibliografia de specialitate și nici Standardele Internaționale de evaluare nu menționează obligativitatea evaluatorului de a 
aplica toate cele 3 abordări; 

- [...] după realizarea analizei-diagnostic asupra activității companiei subiect și interpretarea concluziilor acesteia, am considerat 
adecvat, vis-a-vis de scopul evaluării, utilizarea raportului și specificul activității companiei evaluate, să aplicăm două din 
abordările în evaluarea întreprinderilor, respectiv abordarea pe bază de venit (Metoda actualizării fluxurilor nete de numerar - 
DCF - „Discounted cash flow”) și abordarea prin piață (Metoda comparației cu tranzacții de acțiuni ale unor companii listate). 

Compania a fost evaluată în ipoteza respectării principiului continuității activității - conform prevederilor Standardului Internațional 
de Practică în evaluare 6 - GN 6 „Evaluarea Întreprinderii”. Am obținut rezultate relevante în urma aplicării metodei Discounted 
Cash Flow din cadrul abordării prin venituri și considerăm că am respectat acest principiu. 

Din cadrul abordării prin comparații de piață, în cazul de față s-a aplicat Metoda comparațiilor cu tranzacții de acțiuni ale unor 
companii listate. Rezultatul obținut în urma aplicării acestei metode prezintă o relevanță mare - coeficienții de variație au valori 
scăzute - fapt pentru care a și fost ales drept opinie finală în urma reconcilierii valorilor obținute. 

Conform Standardelor Internaționale de evaluare, ediția a 8-a, subcapitolul 5.14.3 - Abordarea Bazată pe active în evaluarea 
întreprinderii - „în evaluarea întreprinderii, abordarea bazată pe active poate fi similară cu abordarea prin cost, utilizată de 
evaluatorii diferitelor tipuri de active”. În cadrul Standardului Internațional de Practică în Evaluare nr.8 - Abordarea prin cost 
pentru raportarea financiară, cap. 1.2 se subliniază faptul că se recomandă utilizarea abordării bazate pe costuri când nu există 
informații pe piață suficiente privind vânzările de proprietăți comparabile. Similar, în cazul evaluărilor de întreprinderi, abordarea 
patrimonială recomandă a fi aplicată în cazul în care informațiile de piață privind vânzările de acțiuni aparținând societăților 
similare și relevante sunt limitate. În cazul de față nu ne găsim în această situație, după cum se poate vedea din conținutul 
raportului de evaluare fiind identificate suficiente informații de piață pentru aplicarea abordării pe bază de venit și abordării de 
piață. 

Având în vedere specificul activității Cometex S.A. - „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” - cod 
CAEN 6820 considerăm că rezultatele obținute în urma aplicării abordării pe bază de active și abordării prin venituri ar fi foarte 
apropiate din următoarele considerente: 
- valoarea obținută prin abordarea prin venituri s-a estimat prin capitalizarea veniturilor nete obținute din închirierea spațiilor 

deținute, la care s-a adăugat valoarea netă a activelor în afara exploatării; 
- valoarea cea mai relevantă a fiecărui spațiu în parte se obține prin capitalizarea veniturilor nete obținute prin închiriere, 

obținându-se astfel valoarea justă a acestor spații. Pentru spațiile neînchiriate, terenurile neutilizate (activele în afara 
exploatării) se estimează valoarea de realizare netă; 

- ponderea bunurilor mobile în patrimoniul societății este nesemnificativă, neinfluențând rezultatul obținut; 
- [...] am considerat că rezultatul obținut în urma aplicării abordărilor prin piață este cel mai relevant. În consecință, aplicarea 

metodelor aparținând abordării bazate pe active nu ar fi condus la modificarea opiniei finale a evaluatorului privind valoarea 
acțiunii Cometex. În concluzie, considerăm ca fiind nerelevantă includerea în raport a metodelor de evaluare incluse în 
abordarea bazată pe active și ne păstrăm în continuare opinia privind valoarea acțiunii COMETEX S.A. București.” 

Observații privind aplicabilitatea art.206 din Legea nr.297/2004: 
Dreptul de a cere acționarilor minoritari să-și vândă acțiunile, așa cum este reglementat de art.206 din Legea nr.297/2004, 

transpune prevederile Directivei 2004/25/CE (Takeover Directive) privind ofertele publice de preluare în dreptul intern. 
Potrivit art.15 din Takeover Directive, statul român are obligația de a se asigura, ca urmare a desfășurării unei oferte 

publice de preluare, de faptul că un acționar poate cere tuturor acționarilor minoritari să-i vândă acțiunile lor la un preț determinat cu 
îndeplinirea anumitor condiții. 

Astfel, art.206 din Legea nr.297/2004 instituie un drept nediscriminatoriu al acționarului majoritar de a solicita tuturor 
acționarilor minoritari care nu au subscris în cadrul ofertei, să-și vândă acțiunile la un preț echitabil, dacă acesta se află în una din 
următoarele situații: 

- deține acțiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social sau  
- a achiziționat în cadrul ofertei adresată tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentând mai mult de 

90% din cele vizate în cadrul ofertei. 
Ca urmare a derulării ofertei publice de cumpărare, cota de participare a S.C. Altex S.R.L. Piatra Neamț în cadrul  

S.C. Cometex S.A. București a devenit 97,27% din capitalul social, iar S.C. Altex S.R.L. Piatra Neamț a devenit astfel un ofertant 
eligibil pentru exercitarea dreptului prevăzut art.206 din Legea nr.297/2004. 

Dreptul acționarului majoritar de a desfășura procedura de retragere obligatorie este justificat și nu constituie o încălcare a 



 

dreptului de proprietate. 
În acest sens s-a pronunțat Curtea de Apel București, care prin Sentința civilă nr.1706/2007 susține interpretarea că 

procedura de retragere obligatorie este justificată pentru rațiuni de interes public, aceasta nu încalcă dreptul de proprietate al 
acționarilor minoritari, ci dimpotrivă asigură protecția intereselor acestora, printr-o procedură transparentă și echitabilă de vânzare a 
acțiunilor. 

Pe cale de consecință, art.206 reglementează procedura de squeeze-out și constituie baza legală pentru această 
procedură. 

Aceste prevederi dau dreptul acționarului majoritar de a executa retragerea obligatorie și determină drepturile pe care 
acționarii minoritari le dețin potrivit acestei proceduri. 

În cazul în care acționarul majoritar îndeplinește condițiile prealabile stabilite de art.206, acesta are dreptul de a solicita 
tuturor acționarilor minoritari să-i vândă acțiunile deținute de aceștia la prețul pieței, acesta are prin urmare și dreptul de a primi de la 
C.N.V.M. autorizația corespunzătoare, iar C.N.V.M. are obligația de a autoriza procedura de retragere obligatorie. 

În cazul cererii S.C. Altex S.R.L. Piatra Neamț au fost respectate condițiile prealabile prevăzute de art.206 din  
Legea nr.297/2004 privind piața de capital, societatea deținând în urma derulării ofertei publice de cumpărare 362.965 de acțiuni 
reprezentând 97,27% din capitalul social al S.C. Cometex S.A. București. 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în calitate de autoritate a pieței de capital, avea potrivit legii obligația de a verifica 
îndeplinirea acestor condiții și în aplicarea bazei legale incidente să emită actul administrativ corespunzător - Avizul 
nr.22/06.07.2010 

Practica judiciară a conchis că procedura de squeeze-out este una edictată în favoarea acționarilor minoritari și reprezintă 
o obligație de vânzare a acțiunilor în sarcina acționarilor minoritari, corelativă dreptului acționarului majoritar ofertant. 

Astfel, Curtea Constituțională a României, prin Decizia nr.515/29.05.2007 a precizat că „art.206 din Legea nr.297/2004 a 
instituit o restrângere a dreptului de dispoziție în privința acțiunilor deținute la o societate comercială. În acest sens, prevede obligația 
de vânzare a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai unei societăți comerciale numai în urma derulării unei oferte publice de 
cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora.” 

Modalitatea de reglementare a procedurii de squeeze-out și scopurile urmărite prin Directiva 2004/25/CE, respectiv  
Legea nr.297/2004, pot conduce la o concluzie similară jurisprudenței franceze potrivit căreia retragerea obligatorie a acționarilor 
minoritari răspunde utilității publice în lumina CEDO (Curtea de Casație, Hotărârea din 29.04.1997 în cauza Adam c. SOGENAL). 

Prețul estimat în urma raportului de evaluare, întocmit de evaluatorul independent S.C. Darian DRS S.A. conform 
standardelor internaționale de evaluare a fost calculat având în vedere: 

- valoarea rezultată prin metoda fluxurilor financiare actualizate (abordarea pe bază de venit): 84 de lei/acţiune; 
- valoarea acțiunii prin metoda comparațiilor de piață (abordarea prin piață): 90 de lei/acțiune. 

Prețul oferit de S.C. Altex S.R.L. Piatra Neamț în cadrul procedurii de squeeze-out pentru acțiunile S.C. Cometex S.A. a 
fost de 100 de lei/acțiune, este mai mare decât prețul stabilit de evaluator și respectă condiția de echitabilitate prevăzută de 
legislația pieței de capital. 

Astfel, în urma analizei aspectelor de fapt și a celor de drept reprezentate de art.193 alin.(3), art.203, art.206 din  
Legea nr.297/2004, precum și a prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, se reține faptul că au fost respectate normele 
juridice în vigoare privind piața de capital. 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare nu are atribuții privind verificarea modalităților de calcul abordate la întocmirea 
rapoartelor de evaluare, demersurile Comisiei instituției în speța analizată au avut drept scop necesitatea asigurării unui preț 
echitabil pentru acțiunile obiect al retragerii de la tranzacționare și a respectării drepturilor și intereselor acționarilor. 

Diligențele C.N.V.M. se circumscriu sferei de activitate a autorității pentru respectarea imparțialității față de toți acționarii și 
administrării corecte a legislației pieței de capital. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.08.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următoarei 

DECIZII 
Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de domnul Luca Eugen Claudiu, în calitate de acționar în cadrul S.C. Cometex S.A. 
București împotriva Avizului C.N.V.M. nr.22/06.07.2010. 
Art. 2. Se menține Avizul C.N.V.M. nr.22/06.07.2010 ca temeinic și legal. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
DECIZIA NR. 1040 / 11.08.2010 

În temeiul competenţei conferite de art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi art.9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.25/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi 
completată prin Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 

s-a examinat contestaţia formulată de S.C. Condor S.A. Deva împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.248/03.06.2010. 
În urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la C.N.V.M. sub nr.23154/14.07.2010, S.C. Condor S.A. Deva a formulat contestație împotriva 

Ordonanței C.N.V.M. nr.248/03.06.2010. 
În fapt, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.248/03.06.2010 s-a dispus sancționarea S.C. Condor S.A. Deva cu amendă în 

cuantum de 16.196 de lei reprezentând 1% din capitalul social pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței C.N.V.M. 
nr.147/30.03.2010 și a fost acordat un termen de 10 zile lucrătoare de la primirea actului individual pentru depunerea documentației 



 

aferente acestei proceduri. 
În motivarea plângerii, se precizează următoarele: 
Cuantumul amenzii este foarte mare și nejustificat de fapta săvârșită în opinia petentei. 
Astfel, aceasta arată că, în conformitate cu prevederile art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004, limitele amenzilor pentru 

persoane juridice sunt între 0,5% și 5% din capitalul social vărsat, în funcție de gravitatea situației. 
Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.147/30.03.2010 s-a stabilit faptul că aceasta societate (S.C. Condor S.A. Deva) avea obligația 

ca în termen de 10 zile să depună la C.N.V.M. documentația completă aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. Construcții Complexe S.A. Buzău, pentru ca prin Ordonanța nr.248/03.06.2010 să fie dispusă sancționarea pentru 
nerespectarea actului emis anterior. 

S.C. Condor S.A. Deva precizează că neefectuarea ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Construcții  
Complexe S.A. Buzău este cauzată de lipsa mijloacelor materiale, provocată de condițiile economice nefavorabile. 

În aceste condiții, care sunt disponibile la registrul comerțului spre consultare, S.C. Condor S.A. Deva consideră cuantumul 
amenzii foarte mare și solicită revocarea Ordonanței C.N.V.M. nr.248/03.06.2010. 

Contestaţia este nefondată întrucât: 
Prin Decizia C.N.V.M. nr.942 prin care s-a dispus ca prețul în oferta de preluare obligatorie a S.C. Construcții  

Complexe S.A. Buzău inițiată de S.C. Condor S.A. Deva, care deținea mai mult de 33% din capitalul social al emitentei să fie stabilit 
în baza art.68 alin.(4) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, pentru următoarele considerente: 

- ultima zi când s-au înregistrat tranzacţii a fost 22.04.2009, când au fost tranzacţionate 690 de acţiuni la preţul mediu de  
2,5 lei/acţiune (3 tranzacţii); 

- preţul cel mai mare plătit de ofertant sau oricare dintre persoanele cu care acţionează în mod concertat în ultimele  
12 luni precedente lansării ofertei a fost de 2 lei/acţiune (preţ plătit în data de 19.01.2009); 

- activul net pe acţiune calculat cu luarea în considerare a situaţiilor financiare a emitentului la data de 30.06.2008, respectiv 
31.12.2008 a fost de 9,22 lei/acţiune, respectiv 12,44 lei/acţiune; 

- ofertantul a achiziţionat acţiunile reprezentând 71,0074% din capitalul social al emitentului de la persoane cu care a derulat 
diferite operațiuni economice (vânzări de imobile). 

De asemenea, prin Decizia C.N.V.M. nr.942/16.06.2009, s-a acordat un termen de 15 zile S.C. Condor S.A. Deva pentru 
depunerea raportului de evaluare, care trebuia întocmit potrivit actului individual în baza ultimei situaţii financiare a S.C. Construcții 
Complexe S.A. Buzău, împreună cu documentul de ofertă si prețul oferit. 

Decizia C.N.V.M. nu a fost contestată de petenta S.C. Condor S.A. Deva. 
Întrucât S.C. Condor S.A. Deva nu a respectat prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.942/16.06.2009 s-a dispus sancționarea 

acesteia cu avertisment prin Ordonanța C.N.V.M. nr.5/05.01.2010; împotriva ordonanței nu au fost formulate contestații. 
Prin Ordonanța C.N.V.M. nr.5/05.01.2010 a fost acordat petentei un termen de 15 zile lucrătoare pentru depunerea 

documentației complete aferente ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Construcții Complexe S.A. Buzău, în condițiile 
prevăzute de Decizia C.N.V.M. nr.942/16.06.2009. 

Ulterior, prin Ordonanța C.N.V.M. nr.147/30.03.2010, act necontestat, s-a dispus sancţionarea cu amendă în sumă de 
8.096 de lei (0,5% din capitalul social) a S.C. Condor S.A. Deva pentru nerespectarea prevederilor Ordonanţei C.N.V.M. 
nr.5/05.01.2010 și i s-a acordat un interval de 10 zile pentru executarea obligațiilor ce îi revin. 

Mai mult, pentru edificarea situației create și în încercarea de a preveni punerea acționarilor într-o situație defavorabilă, 
prin adresa nr.8180/07.05.2010 transmisă S.C. Condor S.A. Deva şi S.C. Construcții Complexe S.A. Buzău s-a solicitat să se 
comunice stadiul demersurilor întreprinse în vederea respectării prevederilor Ordonanţei C.N.V.M. nr.147/30.03.2010; la această 
corespondență nu s-a primit răspuns. 

Ca urmare, s-a dispus sancționarea S.C. Condor S.A. Deva cu 1% din capitalul social, prin Ordonanța C.N.V.M. 
nr.248/03.06.2010. 

C.N.V.M. a acordat și prin acest act individual o perioadă de 10 zile lucrătoare pentru întocmirea actelor legale necesare. 
S.C. Condor S.A. Deva nu a depus la C.N.V.M. documentaţia aferentă iniţierii ofertei publice de preluare obligatorie a  

S.C. Construcții Complexe S.A. Buzău, în conformitate cu prevederile Deciziei C.N.V.M. nr.942/16.06.2009, nesocotind termenele 
acordate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. 

Ultima tranzacţie cu acţiunile S.C. Construcții Complexe S.A. Buzău pe piaţa RASDAQ s-a înregistrat la data de 
10.05.2010 când au fost tranzacţionate un număr de 1.430 de acţiuni la un preţ de 2,45 lei/acţiune (40 de tranzacţii); preţul mediu de 
tranzacţionare în perioada 11.05.2009-10.05.2010 fiind de 3,92 lei/acţiune (90.891 de acţiuni, 182 de tranzacţii). 

În concluzie, se rețin următoarele: 
- S.C. Condor S.A. Deva a depăşit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. Construcții Complexe S.A. Buzău ca urmare a 

tranzacţiilor efectuate pe piaţa de capital în data de 19.01.2009; 
- C.N.V.M. a notificat S.C. Condor S.A. Deva, precum şi societatea emitentă cu privire la obligaţiile ce îi revin, conform art.203 din 

Legea nr.297/2004 (adresa nr.889/22.01.2009); 
- În conformitate cu prevederile art.203 din Legea nr.297/2004 S.C. Condor S.A. avea obligația să deruleze o ofertă publică 

obligatorie de preluare a S.C. Construcții Complexe S.A. Buzău; 
- Prin Decizia C.N.V.M. nr.942/16.06.2009 s-a dispus ca preţul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Construcții 

Complexe S.A. Buzău să fie stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, 
de către un evaluator independent; 

- S.C. Condor S.A. Deva a depus documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. Construcţii Complexe S.A., 
cu întârziere de 3 luni față de termenul acordat, fără să anexeze declaraţia ofertantului privind preţul oferit în cadrul ofertei şi 
dovada depunerii garanţiei reprezentând cel puţin 30% din valoarea totală a ofertei, într-un cont bancar al intermediarului sau 



 

scrisoare de garanţie bancară ce acoperă întreaga valoare a ofertei, emisă în favoarea intermediarului; 
În scopul asigurării unui preț corect și echitabil al ofertei publice de preluare obligatorie, precum și în exercitarea atribuțiilor 

sale, C.N.V.M. a dispus în mod temeinic și legal ca prețul să fie determinat în conformitate cu dispozițiile art.68 alin.(4) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare de către un evaluator independent  
înregistrat la C.N.V.M. 

Conform prevederilor art.204 alin.(1) din Legea nr.297/2004 şi art.68 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind 
emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, preţul în oferta publică de preluare obligatorie este cel puţin egal cu cel mai mare 
preţ plătit de ofertant în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă. 

Prin excepţie de la aceste dispoziţii legale, potrivit alin.(2) al art.204 din Legea nr.297/2004, dacă regula prevăzută la 
alin.(1) nu poate fi aplicată, preţul oferit va fi determinat în conformitate cu reglementările C.N.V.M. 

Competenţa de emitere a legislaţiei secundare pentru punerea în aplicare a prevederilor art.204 alin.(2) din  
Legea nr.297/2004 aparţine exclusiv C.N.V.M. În aceste condiţii, dispoziţiile art.68 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, invocate în 
Decizia C.N.V.M. nr.171/ 05.02.2009 constituie cadrul de reglementare incident în speţă. 

Astfel, în art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 au fost prevăzute în mod exhaustiv şi limitativ situaţiile în 
care nu este posibilă determinarea preţului ofertei publice: 

- în cazul în care ofertantul sau persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu au achiziţionat acţiuni ale societăţii 
subiect al ofertei publice de preluare obligatorie în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei 
de ofertă; 

- dacă C.N.V.M. din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază că operaţiunile precizate la art.57 alin.(3), 
prin care s-au achiziţionat acţiuni, sunt de natură să influenţeze corectitudinea modului de stabilire a preţului. 

În temeiul acestor prevederi legale a fost emisă Decizia C.N.V.M. nr.942/16.06.2009. 
Totodată, prin acordarea prin actele emise, a termenelor pentru executarea obligațiilor ce îi revin potrivit legii,  

S.C. Condor S.A. Deva i-a fost creată o situaţie mai favorabilă de care însă nu beneficia potrivit prevederilor legale. 
C.N.V.M., în calitate de autoritate a pieţei de capital, a depus toate diligenţele în vederea respectării prevederilor legale 

care îi guvernează activitatea pentru realizarea protecţiei investitorilor, în limitele stabilite prin Statutul său aprobat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi completată prin Legea nr.297/2004. 

C.N.V.M., în calitatea sa de autoritate administrativă autonomă a pieţei de capital are rolul de organism de supraveghere şi 
control acesteia, conform OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002. Astfel, în îndeplinirea obiectivelor sale fundamentale, 
conform art.2 coroborat cu art.7 din OUG nr.25/2002, aprobată prin Legea nr.514/2002, modificată şi aprobată prin  
Legea nr.297/2004, C.N.V.M. a acţionat în vederea remedierii situaţiei şi respectării prevederilor legale, prin emiterea 
ordonanţei de sancţionare. 

În baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/ 03.10.2007, nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 10.08.2010, 
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE a hotărât emiterea următoarei 

DECIZII 
Art. 1. Se respinge contestaţia formulată de S.C. Condor S.A. Deva împotriva Ordonanței C.N.V.M. nr.248/03.06.2010. 
Art. 2. Se menține Ordonanța C.N.V.M. nr.248/03.06.2010 ca temeinică și legală. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
ORDONANŢA NR. 248 / 03.06.2010 

În temeiul prevederilor art.2, art.7 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.9 alin.(2) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin 
Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.37/27.06.2005, nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
- având în vedere obligaţia instituită de dispoziţiile art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- luând în considerare că S.C. CONDOR S.A. Deva nu a respectat prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.147/30.03.2010; 
- în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) şi art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- având în vedere prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei efectuate de direcţia de specialitate şi a deliberărilor purtate în cadrul ședinţei din data de 03.06.2010,  
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANŢĂ 
Art.1. Se sancţionează cu amendă în sumă de 16.196 de lei (1% din capitalul social) S.C. Condor S.A. Deva (CUI:3364111) cu sediul în  
str. Depozitelor nr.21, Deva, jud. Hunedoara în calitate de acţionar al S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău (CUI:12714933), având în 
vedere faptul că nu a respectat prevederile Ordonanţei C.N.V.M. nr.147/30.03.2010. 
Art.2. Amenda se va achita la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Deva, în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei. 
Prezenta ordonanţă constituie înştiinţare de plată. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcţia Emitenţi în termen de  
30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art.3. S.C. CONDOR S.A. Deva are obligaţia să depună la C.N.V.M., în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanţe, împreună 
cu persoanele cu care acționează în mod concertat, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a  
S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău. Preţul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. va fi 
stabilit în conformitate cu prevederile art.68 alin.(4) din cadrul Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, de către un evaluator independent înregistrat la 
C.N.V.M., cu luarea în considerare a ultimei situaţii financiare a emitentului. 
Art.4. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art.3 din prezenta ordonanţă nu este îndeplinită, S.C. CONDOR S.A. Deva va fi sancţionat de către 
C.N.V.M. în conformitate cu art.273 şi art.276 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.5. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 



 

Art.6. Cu drept de contestaţie la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art.7. Prezenta ordonanţă va fi comunicată S.C. Condor S.A., prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. Buzău cu sediul în bd. 1 Decembrie nr.1 bis, jud. Buzău şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 
Art.8. Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate, iar în situaţia în care persoana vizată nu poate fi contactată, la data 
comunicării ei către S.C. CONSTRUCȚII COMPLEXE S.A. sau la data publicării ei în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
 

DECIZIA NR. 1041 / 12.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare,  
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20, art.22 alin.(1) şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare,  
în temeiul prevederilor art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea de autorizare formulată de BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. prin adresa înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.23997/22.07.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna BOTA Claudia Gabriela având Atestatul profesional nr.3234/22.06.2006, în calitate de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei BOTA Claudia Gabriela în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ADEL/120771, în calitate de agent 
delegat.  
Art. 3. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei acordate persoanei 
menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi 
societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ şi se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR.1042 / 12.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.4 alin.(1) şi art.6 din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
conform prevederilor art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea de autorizare formulată de societatea de servicii de investiţii financiare W.B.S. ROMANIA S.A. 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.22862/12.07.2010, completată prin adresa nr.24561/28.07.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Cristea Cornel Costin având Atestatul profesional nr.249/21.05.2007, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare W.B.S. ROMANIA S.A. cu sediul social situat în 
Bucureşti, str. Ionel Perlea nr.14, et.1, sector 1. 
Art. 2. Persoana menţionată la art.1 se înscrie în Registrul Public al C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/402365, în calitate de agent pentru 
servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare W.B.S. ROMANIA S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei 
acordată persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul Public al C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de 
muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
W.B.S. ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1043 / 12.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 



 

în temeiul art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.26 şi art.27 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24803/30.07.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare a domnului CHIRILĂ Mario Emilian, acordată de către 
C.N.V.M. prin Decizia nr.31/10.01.2008 poziţia nr.1 în numele societăţii de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL  
INVEST S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. numărul PFR02ASIF/131795, reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii 
de investiţii financiare în numele societăţii de servicii de investiţii financiare INTERCAPITAL INVEST S.A. a domnului  
CHIRILĂ Mario Emilian. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiţii financiare  
INTERCAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1044 / 12.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.17 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.73 alin.(1) lit. a) şi alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare şi ale art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de SSIF IEBA TRUST S.A. prin adresa înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.24566/28.07.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizaţia de reprezentant al Compartimentului de control intern acordată doamnei ZABARCENCU Mihaela 
Gabriela prin Decizia C.N.V.M. nr.2283/05.12.2008, în numele SSIF IEBA TRUST S.A. 
Art. 2. Se radiază din Registrul C.N.V.M. nr.PFR13RCCI/400393 reprezentând înscrierea doamnei ZABARCENCU Mihaela Gabriela 
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern, autorizat în numele SSIF IEBA TRUST S.A. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SSIF IEBA TRUST S.A. şi se publică în Buletinul 
C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1045 / 12.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. e) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.22446/08.07.2010, completată prin adresa nr.24762/30.07.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare VIENNA INVESTMENT 
TRUST S.A. ca urmare a schimbării sediului social din Bucureşti, Aleea Alexandru nr.48, et.3, sector 1, în Bucureşti, Splaiul Unirii 
nr.4, bl.B3, tronson 3, et.6, ap.6.2, sector 4, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 15.06.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni şi a certificatului de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a 
modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de 
la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediului social pe toată 
durata de funcţionare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora,  
cu anexarea de copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare  
VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 

 
DECIZIA NR. 1046 / 13.08.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.2 alin.(1), art.26 alin.(1) şi art.27 alin.(1) lit. a) şi alin.(2) din Regulamentul nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.4/2009 privind Registrul Public al C.N.V.M., 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A., înregistrate la 

C.N.V.M. cu nr.24492/28.07.2010, nr.24493/28.07.2010, nr.25027/03.08.2010, completată prin adresa nr.25086/03.08.2010 şi 
nr.25436/06.08.2010, completată prin adresa nr.25552/09.08.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizaţiile de agenţi pentru servicii de investiţii financiare, acordate de C.N.V.M., în numele societăţii de servicii de 
investiţii financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj, 
următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie de autorizare 
1. Plop Ion-Cristian 332/12.03.2007 poz. 3 
2. Plop Vasile-Dan 332/12.03.2007 poz. 2 
3. Matei Ioana 1396/16.06.2006 
4. Cojocaru Erik-Călin 1871/23.09.2008 

 

Art. 2. Se radiază înregistrările care atestă înscrierea în Registrul Public al C.N.V.M. în calitatea de agenţi delegaţi/agent pentru 
servicii de investiţii financiare a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Plop Ion-Cristian PFR02ADEL/330244 
2. Plop Vasile-Dan PFR02ADEL/330662 
3. Matei Ioana PFR02ADEL/400095 
4. Cojocaru Erik-Călin PFR02ASIF/122095 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
BT SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1047 / 13.08.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.19, art.20, art.21, art.22 alin.(1) şi art.24 din Regulamentul C.N.V.M. 

nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) şi lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al 

C.N.V.M., 
având în vedere cererile formulate de societatea de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A., înregistrate la 

C.N.V.M. cu nr.24863/02.08.2010 şi nr.24864/02.08.2010, completate prin adresele nr.25432/06.08.2010 şi nr.25550/09.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează în calitatea de agenţi pentru servicii de investiţii financiare, în numele societăţii de servicii de investiţii 
financiare BT SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr.104, jud. Cluj, următoarele 
persoane: 
 

Nr. crt. Nume Nr. Atestat profesional 
1. Ilieş Irina 43/14.04.2010 
2. Mitrea Mariana-Rodica 590/24.10.2007 

 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a persoanelor menţionate la art.1 în calitate de agent delegat/agent pentru servicii 
de investiţii financiare, după cum urmează: 
 



 

Nr. crt. Nume Calitate Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Ilieş Irina agent delegat PFR02ADEL/330772 
2. Mitrea Mariana-Rodica agent pentru servicii de investiţii financiare PFR02ASIF/322366 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei 
acordate persoanelor menţionate la art.1 şi radierea acestora din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă 
dintre acestea şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare  
BT SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1048 / 13.08.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în baza dispoziţiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile 

de investiţii financiare, 
având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.23753/21.07.2010, completată prin adresele nr.23882/22.07.2010 şi nr.25434/06.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A.,  
ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare pentru următorul sediu secundar (sucursală): 

- Oradea, Calea Republicii nr.13, ap.1, jud. Bihor. 
Art.2. Societatea de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A. are obligaţia să transmită la C.N.V.M. copia certificatului de 
înregistrare menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi 
funcţionare menţionată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
BT SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1049 / 13.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 

modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 şi art.17 alin.(1), (4) şi (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.23754/21.07.2010, completată prin adresele nr.23883/22.07.2010 şi nr.25434/06.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare BT SECURITIES S.A. ca 
urmare a înfiinţării sediului secundar (agenţie) din Oradea, str. Parcul Traian nr.15, ap.15, jud. Bihor. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării intervenite în modul de 
organizare şi funcţionare ca urmare a înfiinţării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediului secundar pe 
toată durata de funcţionare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
BT SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1050 / 13.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.9 şi art.14 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare W.B.S. ROMANIA S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.25807/10.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare W.B.S. ROMANIA S.A. ca 
urmare a modificării componenţei conducerii societăţii, prin numirea domnului VĂTĂMANU Dan Constantin în locul doamnei 
APOSTOL ADRIANA IOANA, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie din data de 05.08.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare W.B.S. ROMANIA S.A. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării 
intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării conducerii societăţii, dar nu mai târziu de 90 de zile de la 
data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
W.B.S. ROMANIA S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M, forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1051 / 13.08.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.9 şi art.15 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare FAIRWIND SECURITIES S.A. Bucureşti, înregistrată la 

C.N.V.M. cu nr.25324/05.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare  
FAIRWIND SECURITIES S.A. cu sediul social situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr.222, bloc D6, etaj 7, cam. 703 și 704, sector 1, 
ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie prin numirea domnului GOLBAN DANIEL în funcţia de membru al 
Consiliului de Administraţie în locul domnului CIUCUR VASILE-ADRIAN, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.O.A. din data 
de 26.07.2010. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare Fairwind Securities S.A. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maxim 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării 
intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie, dar nu mai târziu 
de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiţii financiare  
FAIRWIND SECURITIES S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1052 / 13.08.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 
modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în baza dispoziţiilor art.1 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere că sunt îndeplinite prevederile art.13 alin.(1) lit. f) şi art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile 

de investiţii financiare, 
analizând cererea SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.21531/30.06.2010, completată prin adresele nr.21793/01.07.2010, nr.23597/20.07.2010 şi nr.25649/09.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE  
BROKER S.A., ca urmare a desfiinţării sediului secundar (agenţie) din Timişoara, str. Simion Bărnuţiu nr.47, ap.2, jud. Timiş. 
Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. are obligaţia să transmită la C.N.V.M. copia 



 

certificatului de înregistrare de menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de 
organizare şi funcţionare menţionată la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE 
BROKER S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
DECIZIA NR. 1053 / 13.08.2010 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 
modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 şi art.17 alin.(1), (4) şi (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
analizând cererea SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.21532/30.06.2010, completată prin adresele nr.21794/01.07.2010, nr.23597/20.07.2010, nr.24034/23.07.2010 şi 
nr.25649/09.08.2010, 

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare hotărăşte emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE  
BROKER S.A. ca urmare a înfiinţării sediului secundar (agenţie) din Timişoara, str. Paris nr.2A, et.II, cam. 212, jud. Timiş. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării intervenite în modul de 
organizare şi funcţionare ca urmare a înfiinţării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediului secundar pe 
toată durata de funcţionare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE 
BROKER S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1054 / 13.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat şi 

modificat prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.4 alin.(1) şi (2) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.18, art.22 şi art.24 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 

investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.2 şi art.5 alin.(1) pct.2 lit. a) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul C.N.V.M., 
având în vedere cererea formulată de SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A., 

înregistrată la C.N.V.M. cu nr.24598/29.07.2010, completată prin adresa nr.24798/30.07.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează doamna Bocean Adriana, având Atestatul profesional nr.2544/08.02.2006, în calitatea de agent pentru 
servicii de investiţii financiare în numele SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. cu sediul social 
situat în Cluj-Napoca, str. Moţilor nr.119, jud. Cluj. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei Bocean Adriana în Registrul C.N.V.M. cu nr.PFR02ASIF/122367 în calitate de agent pentru 
servicii de investiţii financiare. 
Art. 3. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea 
autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art.1 şi radierea acesteia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor 
de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE 
BROKER S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1055 / 13.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 

modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.1 alin.(3) şi art.9 din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. f), art.15 şi art.17 alin.(1), (4) şi (5) din Regulamentul C.N.V.M. nr.32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare CARPATICA INVEST S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.21626/30.06.2010, completată prin adresele nr.23326/16.07.2010, nr.25861/11.08.2010 şi nr.25993/11.08.2010, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare  
CARPATICA INVEST S.A. ca urmare a înfiinţării sediului secundar (agenţie) din Craiova, str. Unirii, bl.2, sc.1, ap.6, jud. Dolj. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare 
menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificării intervenite în modul de 
organizare şi funcţionare ca urmare a înfiinţării sediului secundar precizat la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
autorizaţiei emise de către C.N.V.M. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediului secundar pe 
toată durata de funcţionare a acestuia, notificând C.N.V.M. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
CARPATICA INVEST S.A. şi se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

ATESTAT NR. 126 / 10.08.2010 
În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(3) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
având în vedere Nota privind notificarea transmisă de CSSF Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur 

Financier) privind prospectul de bază aferent emisiunii de obligaţiuni de către Banca Comercială Română S.A. și BCR Finance BV, 
în şedinţa din data de 10.08.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. C.N.V.M. confirmă faptul că a luat act de notificarea transmisă de CSSF Luxemburg (Commission de Surveillance du Secteur 
Financier) privind prospectul de bază aferent emisiunii de obligaţiuni de către Banca Comercială Română S.A. și BCR Finance BV. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

ATESTAT NR. 127 / 13.08.2010 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) şi (4) şi art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată şi 

modificată prin Legea nr.514/2002, modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

conform Deciziei C.N.V.M. nr.1306/26.08.2009, 
în temeiul art.3 alin.(1) şi (2) şi ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, 
în conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) pct.1 lit. c) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificările efectuate în baza art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, transmise la C.N.V.M. de către autorităţile competente din state membre, 
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiţii autorizate de autorităţile competente din statele membre, 
prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.127/13.08.2010 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă 
de investiţii 

(FISM) 

Nr. de înregistrare în 
Registrul C.N.V.M. 

Adresa 
Servicii şi activităţi de investiţii 

prevăzute de OUG nr.99/2006, aprobată 
şi modificată prin Legea nr.227/2007 

1. 
Irish Financial Services 
Regulatory Authority 

Davy Corporate 
Finance 

PJM01FISMIRL1039 
Davy House, 49 Dawson 
Street, Dublin 2 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e), g) și 
lit. B - c) 

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Ivaldi Capital LLP PJM01FISMGBR1040 
25 Canada Square, Level 
32, Londra, E14 5LQ 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și  
lit. B - d), e), g) 

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Lloyd Baughan 
LLP 

PJM01FISMGBR1041 
53, Davies Street, 
Londra, W1K 5JH 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - a), b), d), e) și  
lit. B - e) 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 



 

 
AVIZ NR. 33 / 10.08.2010 

În temeiul articolelor 2, 7 şi 9 alin.(4) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 
aprobată prin Legea nr.514/2002 modificat şi completat prin Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.206 alin.(1) lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art.74 (13) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, astfel cum a fost modificat prin  
Regulamentul C.N.V.M. nr.31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea 
implementării unor prevederi ale directivelor europene, 

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 şi nr.2/14.01.2010, 
în baza analizei efectuate de către direcţia de specialitate şi ca urmare a deliberărilor în cadrul şedinţei din data de 

10.08.2010, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. Se aprobă anunţul prin care ARCELOR MITTAL HOLDINGS AG îşi exprimă intenţia privind iniţierea procedurii retragerii 
acţionarilor S.C. ROMPORTMET S.A. Galaţi. 
Art. 2. Preţul la care urmează a se realiza retragerea acţionarilor este de 9,6 lei/acţiune. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul C.N.V.M. 

p. PREŞEDINTE, 
Eugenia Carmen NEGOIŢĂ 

 
 


