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ORDONANȚA NR. 609 / 29.12.2011 
În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și alin.(4) și art.9 alin.(2) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare 

aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, aprobată 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.575/17.06.2011, 
în baza prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin Ordonanța de urgență 

a Guvernului 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, 

având în vedere revocarea autorizației de funcționare ca societate de administrare a investițiilor a S.C. PACTINVEST S.A. 
(societate radiată din evidențele oficiului registrului comerțului la data de 26.04.2010), 

ținând cont de faptul că S.C. PACTINVEST S.A. nu și-a îndeplinit obligația de a transfera atribuțiile și operațiunile specifice 
activității de administrare, inclusiv registrele și evidențele, corespondența, materialele publicitare, contractele și orice alte 
documente, în original, ale Fondului Național RETCON către societatea de administrare a investițiilor numită de C.N.V.M., 

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

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 
Dispune: 

Art. 1. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile de acțiuni deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Național RETCON. 
Art. 2. Se blochează pentru o perioadă de 2 săptămâni conturile bancare deschise de către S.C. PACTINVEST S.A. în numele 
Fondului Național RETCON. 
Art. 3. Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de 02.01.2012. 
Art. 4. Cu drept de contestație la C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
măsurilor dispuse prin prezenta ordonanță. 
Art. 5. Prezenta ordonanță va fi comunicată către Pioneer Asset Management S.A.I. S.A., S.C. Depozitarul Central S.A. și băncilor 
care au confirmat existența unor conturi bancare în numele Fondului Național RETCON și va fi publicată în Buletinul C.N.V.M. 

DIRECTOR GENERAL, 
Radu TOIA 

DECIZIA NR. 1356 / 29.12.2011 
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.575/17.06.2011, 
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 SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A., înregistrată la C.N.V.M. 

cu nr.35917/07.12.2011, completată prin adresele nr.36022/08.12.2011 și nr.36645/14.12.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare hotărăște emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII 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 domnilor Buliga Mihai și Dinu Marian-George în funcția de administratori în locul 
domnilor Mercean Adrian-Cristian și Martin Miron, în conformitate cu Hotărârea AGOA nr.2 din data de 28.11.2011. 
Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII 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 INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Florentina BOBOC 



 
DECIZIA NR. 1357 / 29.12.2011 

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, modificată și 
aprobată 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.575/17.06.2011, 
în temeiul art.1 alin.(3), art.6 și art.9 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.13 alin.(1) lit. c) și art.15 alin.(1) lit. l) din Regulamentul nr.32/2006 privind 

serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A., înregistrată la C.N.V.M. cu 

nr.35918/07.12.2011, 
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE  
BROKER S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr.119, jud. Cluj, ca urmare a modificării structurii acționariatului. 
Art. 2. Structura acționariatului SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. autorizată la data prezentei 
decizii este următoarea: 
 

Nr. crt. Denumire sau nume acționar Procent 
1. SIF MUNTENIA S.A. 12,53% 
2. Alți acționari cu dețineri mai mici de 10% 87,47% 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul C.N.V.M., forma electronică. 

p. DIRECTOR GENERAL, 
Florentina BOBOC 

 
 


