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ORDONANȚA NR. 208 / 26.04.2011 

În conformitate cu prevederile art.2, art.7 și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin 
OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prerogativelor conferite de C.N.V.M. prin Deciziile nr.1341/13.10.2010 și nr.1645/15.12.2010, 
având în vedere litigiile în instanță având ca obiect anularea Hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor din 

26.06.2007 de majorare a capitalului social al S.C. ROMES S.A. Voluntari, 
în conformitate cu prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare și ale art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin  
Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a Notei privind măsura asiguratorie de blocare pe o perioadă de două săptămâni a transferului unui pachet de 
360.000 de acțiuni emise de S.C. ROMES S.A. Voluntari, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 

ORDONANȚĂ 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună 
credință care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat în 
mod definitiv și irevocabil, începând cu data de 27.04.2011, pe o perioadă de două săptămâni, transferul a 360.000 de acțiuni emise 
de S.C. ROMES S.A. Voluntari (CUI:478952), ca urmare a Hotărârii AGEA din data de 26.06.2007, publicată în Monitorul Oficial 
nr.3715/12.07.2007 și înregistrată la ORC prin CIM nr.39640/16.11.2007. 
Art. 2. Direcția Monitorizare și Investigare din cadrul Direcției Generale Supraveghere va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei 
ordonanțe. 

DIRECTOR GENERAL, 
Ciprian COPARIU 

 
ORDONANŢA NR. 209 / 28.04.2011 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că S.C. PORTAVON S.R.L. Galați și S.C. MATTERA COM S.A. Galați dețin împreună drepturi de 

vot ce le conferă controlul asupra S.C. ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeș, 
ținând cont de următoarele: 

- S.C. PORTAVON S.R.L. Galați este deținută în proporție de 95% din capitalul social de către dl Chelu Cătălin Constantin; 
- S.C. MATTERA COM S.A. Galați este deținută în proporție de 99% din capitalul social de către dl Chelu Cătălin Constantin; 
- S.C. SCOP LINE S.A. Galați este deținută în proporție de 99% din capitalul social de către dl Chelu Cătălin Constantin; 
- S.C. GORAS CONSULTING S.A. Galați este deținută în proporție de 99% din capitalul social de către dl Chelu Cătălin Constantin, 

luând în considerare faptul că C.N.V.M. a notificat S.C. PORTAVON S.R.L. Galați și S.C. MATTERA COM S.A. Galați cu 
privire la obligațiile ce le revin conform art.203 din Legea nr.297/2004, 

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.83/07.03.2011 și nr.84/07.03.2011 potrivit cărora  
S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. MATTERA COM S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat,  
aveau obligația de a depune la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 
Curtea de Argeș, precum și prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.201/04.04.2011 și nr.202/04.04.2011, 

având în vedere prevederile: 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004; 
- art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 

28.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancționează S.C. PORTAVON S.R.L. Galați cu sediul în str. Instrucției nr.1, et.1, camera 1, Galați, jud. Galați în calitate 
de acționar al S.C. ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027) cu amendă de 5% (10 lei) din capitalul social vărsat 
înregistrat la ORC. 



 

Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Galați în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția 
Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. MATTERA COM S.A. Galați, S.C. SCOP LINE S.A. și S.C. GORAS CONSULTING S.A. 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de 
la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEŞ S.A.  
Curtea de Argeș, în caz contrar C.N.V.M. urmând a aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. PORTAVON S.R.L. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și 
S.C. ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeș cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 210 / 28.04.2011 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
având în vedere faptul că S.C. PORTAVON S.R.L. Galați și S.C. MATTERA COM S.A. Galați dețin împreună drepturi de 

vot ce le conferă controlul asupra S.C. ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeș, 
ținând cont de următoarele: 

- S.C. PORTAVON S.R.L. Galați este deținută în proporție de 95% din capitalul social de către dl Chelu Cătălin Constantin; 
- S.C. MATTERA COM S.A. Galați este deținută în proporție de 99% din capitalul social de către dl Chelu Cătălin Constantin; 
- S.C. SCOP LINE S.A. Galați este deținută în proporție de 99% din capitalul social de către dl Chelu Cătălin Constantin; 
- S.C. GORAS CONSULTING S.A. Galați este deținută în proporție de 99% din capitalul social de către dl Chelu Cătălin Constantin, 

luând în considerare faptul că C.N.V.M. a notificat S.C. PORTAVON S.R.L. Galați și S.C. MATTERA COM S.A. Galați cu 
privire la obligațiile ce le revin conform art.203 din Legea nr.297/2004, 

luând în considerare prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.83/07.03.2011 și nr.84/07.03.2011 potrivit cărora  
S.C. PORTAVON S.R.L. și S.C. MATTERA COM S.A. Galați, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat,  
aveau obligația de a depune la C.N.V.M. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEŞ S.A. 
Curtea de Argeș, precum și prevederile Ordonanțelor C.N.V.M. nr.201/04.04.2011 și nr.202/04.04.2011, 

având în vedere prevederile: 
- art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004; 
- art.2 alin.(1) pct.22 lit. a) și pct.23 lit. a) din Legea nr.297/2004; 
- art.271, art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b) și art.276 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 

28.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancționează S.C. MATTERA COM S.A. Galați cu sediul în str. Strungarilor nr.4A, Galați, jud. Galați în calitate de acționar 
al S.C. ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeș (CUI:156027) cu amendă de 0,5% (465 de lei) din capitalul social vărsat înregistrat 
la ORC. 
Art. 2. Amenda se va achita la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Galați în termen de 30 de zile de la comunicarea 
ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite C.N.V.M.,  
Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. S.C. MATTERA COM S.A. Galați, S.C. PORTAVON S.R.L. Galați, S.C. SCOP LINE S.A. și S.C. GORAS CONSULTING S.A. 
împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, au obligația să depună la C.N.V.M., în termen de 15 zile lucrătoare de 
la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. ELECTROARGEŞ S.A.  
Curtea de Argeș, în caz contrar C.N.V.M. urmând a aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile legale. 
Art. 4. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. MATTERA COM S.A. Galați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
și S.C. ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeș cu sediul în str. Albești nr.12, Curtea de Argeș, jud. Argeș. 
Art. 5. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 6. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și se publică în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 211 / 28.04.2011 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 



 

având în vedere faptul că: 
- domnul Popa Ioan a depășit pragul de 33% din drepturile de vot asupra S.C. AVICOLA S.A. Brașov în data de 22.01.2009,  

ca urmare a înregistrării la S.C. Depozitarul Central S.A. a desființării Asociației AVIPAS; 
- din numărul total al acțiunilor dobândite de Asociația AVIPAS numai un număr de 761.571 de acțiuni, reprezentând un procent de 

11,25% din capitalul social al societății, au fost dobândite în cadrul procesului de privatizare; 
- în contextul Legii nr.297/2004, tranzacție exceptată reprezintă dobândirea de acțiuni în cadrul procesului de privatizare în măsura 

în care toate acțiunile distribuite pe membrii PAS au fost achiziționate de PAS exclusiv prin contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat cu AVAS; 

- domnul Popa Ioan nu a respectat prevederile art.203 din Legea nr.297/2004, ale Ordonanței C.N.V.M. nr.392/31.08.2010 și ale 
Deciziei C.N.V.M. nr.1232/27.09.2010, 

în conformitate cu prevederile art.272 lit. a), art.273 alin.(1) lit. b), art.276 lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de 
capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.68 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.04.2011, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în sumă de 5.000 de lei domnul Popa Ioan, în calitate de acționar al S.C. AVICOLA S.A. Brașov 
(CUI:1103470). 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul,  
în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanței. Prezenta ordonanță constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării 
amenzii se va transmite C.N.V.M., Direcția Emitenți în termen de 30 de zile de la achitarea amenzii. 
Art. 3. Domnul Popa Ioan împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, are obligația să depună la C.N.V.M.,  
în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea prezentei ordonanțe, documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a 
S.C. AVICOLA S.A. Brașov. Prețul în cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a S.C. AVICOLA S.A. Brașov 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 situații financiare a emitentului. 
Art. 4. În situația în care obligația prevăzută la art.3 din prezenta ordonanță nu este îndeplinită, domnul Popa Ioan va fi sancționat de 
către C.N.V.M. în conformitate cu art.273 și art.276 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 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 contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
sancțiunii. 
Art. 7. Prezenta ordonanță va fi comunicată domnului Popa Ioan prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și  
S.C. AVICOLA S.A. Brașov cu sediul în str. Cucului nr.5, Brașov. 
Art. 8. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 212 / 28.04.2011 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.1 alin.(2) și (3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobat prin Legea nr.514/2002, 

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.207 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
având în vedere prevederile art.69 și ale art.75 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
având în vedere următoarele: 

- adresele Kameran Financial AG înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6461/10.03.2011, respectiv nr.10325/12.04.2011; 
- faptul că C.N.V.M. nu are atribuții privind verificarea modalităților de calcul abordate la întocmirea rapoartelor de evaluare; 
- adresa C.N.V.M. prin care s-a solicitat opinia ANEVAR referitoare la raportul de evaluare întocmit de S.C. Darian DRS S.A. 

pentru determinarea prețului în cazul procedurii de retragere din S.C. Ecopack S.A. inițiată de S.C. Target Capital S.A. în 
conformitate cu prevederile art.207 din Legea nr.297/2004; 

- prevederile Avizului C.N.V.M. nr.2/11.01.2011 și ale Ordonanței C.N.V.M. nr.9/11.01.2011, 
în respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.04.2011, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Începând cu data prezentei și până la exprimarea de către ANEVAR a opiniei privind raportul de evaluare întocmit de către 
evaluatorul independent S.C. Darian DRS S.A. pentru determinarea prețului în cazul procedurii de retragere din S.C. Ecopack S.A. 
inițiată de S.C. Target Capital S.A. în conformitate cu prevederile art.207 din Legea nr.297/2004 se suspendă procedura prevăzută 



 

la art.75 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 inițiată prin anunțul aprobat de C.N.V.M. prin Avizul nr.2/11.01.2011. 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Target Capital S.A. cu sediul în str. Constantin Brâncuși nr.133, et.2, Cluj-Napoca 
și Kameran Financial AG cu sediul în Liechtenstein, loc. Schaan - 9474. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
ORDONANŢA NR. 213 / 28.04.2011 

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

în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.1 alin.(2) și (3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobat prin Legea nr.514/2002, 

cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art.207 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
având în vedere prevederile art.69 și ale art.75 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, 
având în vedere următoarele: 

- adresele Kameran Financial AG înregistrate la C.N.V.M. cu nr.6461/10.03.2011, respectiv nr.10325/12.04.2011; 
- faptul că C.N.V.M. nu are atribuții privind verificarea modalităților de calcul abordate la întocmirea rapoartelor de evaluare; 
- adresa C.N.V.M. prin care s-a solicitat opinia ANEVAR referitoare la raportul de evaluare întocmit de S.C. Darian DRS S.A. 

pentru determinarea prețului în cazul procedurii de retragere din S.C. Ecopack S.A. inițiată de S.C. Target Capital S.A. în 
conformitate cu prevederile art.207 din Legea nr.297/2004; 

- prevederile Avizului C.N.V.M. nr.3/11.01.2011 și ale Ordonanței C.N.V.M. nr.10/11.01.2011, 
în respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, referitoare la 

protecția investitorilor, promovarea încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.04.2011, 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ORDONANŢĂ 

Art. 1. Începând cu data prezentei și până la exprimarea de către ANEVAR a opiniei privind raportul de evaluare întocmit de către 
evaluatorul independent S.C. Darian DRS S.A. pentru determinarea prețului în cazul procedurii de retragere din S.C. Ecopack S.A. 
inițiată de S.C. Target Imobiliare S.R.L. în conformitate cu prevederile art.207 din Legea nr.297/2004 se suspendă procedura 
prevăzută la art.75 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 inițiată prin anunțul aprobat de C.N.V.M. prin Avizul nr.3/11.01.2011. 
Art. 2. Prezenta ordonanță va fi comunicată S.C. Target Imobiliare S.R.L. cu sediul în str. Constantin Brâncuși nr.133, et.2,  
Cluj-Napoca, Kameran Financial AG cu sediul în Lichtenstein, loc Schaan - 9474. 
Art. 3. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 
Art. 4. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data emiterii și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 385 / 27.04.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.4 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

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

privind serviciile de investiții financiare, 
în baza 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 S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10213/12.04.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare a domnului PĂUNESCU CĂLIN-ALEXANDRU, acordată 
de C.N.V.M. prin Decizia nr.574/26.04.2008 poz.2, în numele S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. cu sediul social situat în București, 
str. Av. Ștefan Sănătescu nr.53, et.2, sector 1. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr.PFR02ASIF/401928 care atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de agent pentru 
servicii de investiții financiare a domnului PĂUNESCU CĂLIN-ALEXANDRU. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.S.I.F. FORTIUS FINANCE S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 



 

DECIZIA NR. 386 / 28.04.2011 
În temeiul articolelor 2, 7 și 9 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare adoptat prin OUG nr.25/2002 

aprobată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art.173 alin.(1) și art.203 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 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 SSIF IFB FINWEST S.A. înregistrate la C.N.V.M. cu nr.10510/13.04.2011 și nr.11180/20.04.2011, 
în baza analizei efectuate de către direcția de specialitate și ca urmare a deliberărilor în cadrul ședinței din data de 

28.04.2011, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. RETRASIB S.A. Sibiu inițiată de S.C. INSTITUT 
PROIECT S.A., ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 20.924.755 de acțiuni reprezentând 41,8445% din capitalul social; 
- valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 0,51 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 06.05.2011-26.05.2011; 
- intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A.; 
- locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M. 

Art. 2. Intermediarii autorizați prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condițiilor din 
documentul de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. RETRASIB S.A. permițând astfel accesul neîngrădit și nelimitat al tuturor potențialilor vânzători (persoane fizice și juridice) fără 
a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilități egale de receptare. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoțită de dovada virării cotei prevăzută la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, modificat prin Regulamentul C.N.V.M. nr.2/2010. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentului de 
ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul C.N.V.M. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 387 / 28.04.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 

privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.12452/07.04.2011, înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.9910/07.04.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.9909/07.04.2011 și nr.9998/08.04.2011, 

ținând cont de Decizia nr.16/29.03.2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Depozitarul Central S.A., 
în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.04.2011, 
Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul Simionescu Adrian în calitatea de administrator provizoriu al S.C. Depozitarul Central S.A. până la 
întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Central S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIA NR. 388 / 28.04.2011 

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

în baza Hotărârilor Parlamentului nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010, 
în temeiul art.149 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.7 lit. d), art.22, art.23 alin.(1) și art.32 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2005 

privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea formulată de S.C. Depozitarul Central S.A. prin adresa nr.12452/07.04.2011, înregistrată la 
C.N.V.M. cu nr.9910/07.04.2011, completată prin documentația depusă prin adresele nr.9909/07.04.2011 și nr.9998/08.04.2011, 

în baza analizei efectuate de direcția de specialitate și a deliberărilor purtate în cadrul ședinței din data de 28.04.2011, 



 

Comisia hotărăște emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a S.C. Depozitarul Central S.A. ca urmare a modificării componenței 
Consiliului de Administrație prin numirea domnului Simionescu Adrian în calitate de administrator provizoriu al societății,  
în conformitate cu Decizia CA nr.16/29.03.2011, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.C. Depozitarul Central S.A. și se publică în  
Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE 

 
DECIZIE NR. 389 / 28.04.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.1644/15.12.2010, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(6) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al C.N.V.M., 
având în vedere notificările transmise C.N.V.M. de către Financial Services Authority - Marea Britanie (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Articol unic. Se radiază din Registrul C.N.V.M. următoarele numere, reprezentând înregistrarea unor firme de investiții în calitate de 
intermediari care prestează servicii de investiții financiare în România în temeiul liberei circulații a serviciilor, astfel cum este 
prevăzut în anexa parte integrantă a prezentei decizii. 

DIRECTOR GENERAL,  
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia C.N.V.M. nr.389/28.04.2011 

 

Nr. crt. Autoritatea competentă care a autorizat FISM Denumire firmă de investiții (FISM) Nr. de înregistrare în Registrul C.N.V.M. 
1. Financial Services Authority UK (FSA) Loudoun Capital Partners LLP PJM01FISMGBR0841 
2. Financial Services Authority UK (FSA) Driehaus International LTD PJM01FISMGBR0509 
3. Financial Services Authority UK (FSA) Cantorco2e Limited PJM01FISMGBR0501 
4. Financial Services Authority UK (FSA) Moenia Investment Limited PJM01FISMGBR0798 
5. Financial Services Authority UK (FSA) Unicredit Caib Securities UK LTD PJM01FISMGBR0994 
6. Financial Services Authority UK (FSA) Trafalgar Capital Advisory Partners LLP PJM01FISMGBR0769 
7. Financial Services Authority UK (FSA) Calibre Advisory & Investments LTD PJM01FISMGBR1080 

 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
DECIZIA NR. 390 / 29.04.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010, 
în temeiul art.109 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu dispozițiile art.9 alin.(2) din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.5/2007, 
în conformitate cu prevederile art.175 alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, 
conform prevederilor art.1 și art.2 pct.2 din Dispunerea de măsuri C.N.V.M. nr.10/2010, 
având în vedere Atestatul C.N.V.M. nr.376/24.12.2008, 
ținând cont de cererea ING Asset Management BV. The Netherlands, Sucursala București, transmisă la C.N.V.M. prin 

adresele înregistrate cu nr.3211/04.02.2011 și nr.12036/28.04.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul C.N.V.M., secțiunea Societăți de investiții din state membre, înregistrarea cu 
nr.PJM07SISMLUX0003, reprezentând înscrierea societății de investiții cu capital variabil (SICAV) ING (L) Renta Fund, autorizată și 
supravegheată de către Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) din Luxemburg și administrată de ING Investment 
Management Luxembourg S.A., cu următoarele sub-fonduri: 

1. ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt Hard Currency 
2. ING (L) Renta Fund Euro 
3. ING (L) Renta Fund Eurocredit 
4. ING (L) Renta Fund Euro Liquidity 
5. ING (L) Renta Fund Global High Yeld 
6. ING (L) Renta Fund Dollar. 

Art. 2. Prezentul act intră în vigoare la data de 29.04.2011, va fi comunicat către ING Asset Management BV. The Netherlands, 
Sucursala București și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 



 

 
DECIZIA NR. 391 / 29.04.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(1) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobat și 
modificat prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia nr.1644/15.12.2010, 
în temeiul art.1 alin.(3) și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) lit. d) și art.15 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 

financiare, 
având în vedere cererea SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A., înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.6254/08.03.2011, completată prin adresele nr.6471/10.03.2011, nr.8674/29.03.2011 și nr.11712/26.04.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, jud. Cluj, ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, 
prin numirea dlui Mercean Adrian-Cristian în funcția de administrator în locul dlui Carțiș Gheorghe-Ioan, în conformitate cu 
Hotărârea AGOA nr.7 din data de 25.03.2011. 
Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE BROKER S.A. are obligația de a transmite la C.N.V.M. copia 
certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării 
intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, precizată la art.1, 
dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației 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. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 
ATESTAT NR. 40 / 27.04.2011 

În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 
modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.1644/15.12.2010, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

prin Legea nr.227/2007, 
în conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 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 și completările 

ulterioare transmise la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), Federal Financial Supervisory Authority - Germania 
și de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), 

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a firmelor de investiții autorizate de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Federal Financial Supervisory Authority - Germania și de către Cyprus Securities and Exchange Commission (CSEC), prevăzute în 
anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.40/27.04.2011 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

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

1. 
Federal Financial 
Supervisory 
Authority - Germania 

EFG Financial 
Products (Europe) 
GMBH 

PJM01FISMDEU1212 
Goetheplatz 2, 60311 
Frankfurt 

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

2. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Timberland 
Investment 
Resources Europe 
LLP 

PJM01FISMGBR1213 
12 Grosvenor Place, Londra, 
SW1X 7HH 

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

3. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Manulife Asset 
Management 
(Europe) Limited 

PJM01FISMGBR1214 
10 King William Street, 
Londra, EC4N 7TW 

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

4. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Brennus Asset 
Management Limited 

PJM01FISMGBR1215 
29 Queen Anne’s Gate, 
Londra, SW1H 9BU 

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

5. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

The Investment 
Analyst Limited 

PJM01FISMGBR1216 
5 Francis Bentley Mews, 
Londra, SW4 0EG 

art.7 alin.(1) pct.6 lit. A - e) și  
lit. B - e) 



 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat FISM 

Denumire firmă de 
investiții (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții 

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

6. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Aitken Advisors LLP PJM01FISMGBR1217 
15 Kingsmere Road, Londra, 
SW19 6PY 

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

7. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

Huckleberry 
Investments LLP 

PJM01FISMGBR1218 
28 Devereux Lane, Londra, 
SW13 8DA 

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

8. 
Cyprus Securities 
and Exchange 
Commission (CSEC) 

FX Central Clearing 
LTD 

PJM01FISMCYP1219 
16, Spyrou Kyprianou Avenue, 
Divine Clock Tower - 2nd 
floor, 3070 Limassol, Cipru 

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

 

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

ATESTAT NR. 41 / 27.04.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
conform Deciziilor C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010 și nr.1644/15.12.2010, 
în temeiul art.3 alin.(1) și (2) și ale art.41 alin.(1) din Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza art.7 alin.(1) pct.6 din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 

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

ulterioare transmisă la C.N.V.M. de către Financial Services Authority UK (FSA), 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Articol unic. Se atestă înscrierea în Registrul C.N.V.M. a următoarei instituții de credit autorizată de către Financial Services 
Authority (FSA) prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul C.N.V.M. nr.41/27.04.2011 

 

Nr. 
crt. 

Autoritatea 
competentă care a 

autorizat ICSM 

Denumire 
instituție de 
credit (FISM) 

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

Adresă 
Servicii și activități de investiții prevăzute 
de OUG nr.99/2006, aprobată și modificată 

prin Legea nr.227/2007 

1. 
Financial Services 
Authority UK (FSA) 

State Street Bank 
Europe Limited 

PJM01INCMGBR0148 
20 Churchill Place, Canary 
Wharf, Londra, E14 5HJ 

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

 

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

ATESTAT NR. 42 / 29 / 04.2011 
În baza prevederilor art.7 alin.(1) și (4) și art.9 alin.(3) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și 

modificată prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Deciziei C.N.V.M. nr.1067/18.08.2010, completată prin Decizia C.N.V.M. nr.1644/15.12.2010, 
în temeiul art.109 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu dispozițiile art.2, art.3-8 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.5/2007, 
în conformitate cu prevederile art.175 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, 
în conformitate cu prevederile art.2 și art.5 alin.(1) pct.6 lit. b) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al 

C.N.V.M., 
ținând cont de Atestatul C.N.V.M. nr.377/24.12.2008, modificat și completat prin Atestatul nr.46/19.03.2010, 
analizând cererea ING Asset Management BV. The Netherlands, Sucursala București, transmisă la C.N.V.M. prin adresele 

înregistrate cu nr.3211/04.02.2011 și nr.12036/28.04.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se atestă că societatea de investiții cu capital variabil (SICAV) ING (L), autorizată și supravegheată de către Commisson de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) din Luxemburg și administrată de ING Investment Management Luxembourg S.A. este 
înscrisă în Registrul C.N.V.M., secțiunea societăți de investiții, cu următoarele sub-fonduri: 

  1. NG (L) Invest Asia Pacific High Dividend 
  2. ING (L) Invest Emerging Europe 
  3. ING (L) Invest Emerging Markets 
  4. ING (L) Invest Euro High Dividend 
  5. ING (L) Invest Euro Income 
  6. ING (L) Invest Europe Growth Fund 
  7. ING (L) Invest European Real Estate 
  8. ING (L) Invest Global High Dividend 



 

  9. ING (L) Invest Global Opportunities 
10. ING (L) Invest Greater China 
11. ING (L) Invest Latin America 
12. ING (L) Invest Materials 
13. ING (L) Invest New Asia 
14. ING (L) Invest Sustainable Growth 
15. ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) 
16. ING (L) Invest US High Dividend 
17. ING (L) Renta Fund Dollar 
18. ING (L) Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency) 
19. ING (L) Renta Fund Euro 
20. ING (L) Renta Fund Euro Liquidity 
21. ING (L) Renta Fund Eurocredit 
22. ING (L) Renta Fund Global High Yield. 

Art. 2. Atestatul C.N.V.M. nr.46/19.03.2010 își încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentului act. 
Art. 3. Prezentul act intră în vigoare la data de 29.04.2011, va fi comunicat către ING Asset Management BV. The Netherlands, 
Sucursala București și va fi publicat în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

 


