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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

AVIZ NR. a/1 / 17.05.2013 
În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a) și art.6 alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată și aprobată prin Legea nr.113/2013, 
în baza Deciziei nr.33/10.05.2013 a Autorității de Supraveghere Financiară, 
în conformitate cu dispozițiile art.120 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 

ulterioare, 
potrivit prevederilor art.18 și art.224 alin.(2) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea 

societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 
analizând solicitarea SIF Oltenia S.A. transmisă prin adresele înregistrate cu nr.11709/25.04.2013 și nr.1205/10.05.2013, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Administrație al S.I.F. Oltenia S.A. în conformitate cu Hotărârea nr.6 a 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. din data de 20.04.2013. 
Art. 2. S.I.F. Oltenia S.A. are obligația de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare 
mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și 
funcționare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. 
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. Oltenia S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității de 
Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. a/1 / 14.05.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/2012 
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, 
aprobată prin Legea nr.113/2013; 

- prevederile art.173 alin.(1) și art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- adresele SSIF ELDAINVEST S.A. Galați înregistrate la C.N.V.M. cu nr.2479/30.01.2013 și nr.3467/12.02.2013; 
- adresa SSIF ELDAINVEST S.A. Galați înregistrată cu nr.344/ASF/02.05.2013, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, 

se emite următorul act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. MERCUR S.A. Făgăraș inițiată de către  
S.C. Electroargeș S.A. Curtea de Argeș, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 64.344 de acțiuni, reprezentând 56,7042% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 42,50 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 22.05.2013-11.06.2013; 
- intermediarul ofertei: SSIF ELDAINVEST S.A. Galați; 
- 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. MERCUR S.A. Făgăraș 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 prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.2/2012 pentru modificarea Regulamentului nr.7/2006R privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. 
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 Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. a/2 / 14.05.2013 
În conformitate cu art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 
Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 

în baza documentelor transmise de S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare referitoare la Hotărârea AGEA din data de 11.09.2012 
privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.4311/02.11.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.523525/16.10.2012, 

luând act de CIM nr.523525/16.10.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă  
Tribunalul Satu Mare mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 11.09.2012 a S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare (CUI:641226) 
privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.4311/02.11.2012, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului 
Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, 

se emite următorul act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare (CUI:641226) începând 
cu data de 20.05.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. a/3 / 14.05.2013 
În conformitate cu art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 
Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 

în baza documentelor transmise de S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare referitoare la Hotărârea AGEA din data de 11.09.2012 
privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.4311/02.11.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.523525/16.10.2012, 

luând act de CIM nr.523525/16.10.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă  
Tribunalul Satu Mare mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 11.09.2012 a S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare (CUI:641226) 
privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.4311/02.11.2012, 

având în vedere Decizia nr.a/2/14.05.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului 

Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare (CUI:641226) începând cu data de 20.05.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. a/4 / 14.05.2013 
În conformitate cu art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 
Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 

în baza documentelor transmise de S.C. JATEX S.A. Botoșani referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.11.2012 
privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.4779/29.11.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.518433/19.11.2012, 

luând act de CIM nr.518433/19.11.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă  
Tribunalul Botoșani mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.11.2012 a S.C. JATEX S.A. Botoșani (CUI:609225) 
privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.4779/29.11.2012, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului 
Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, 

se emite următorul act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. JATEX S.A. Botoșani (CUI:609225) începând cu 
data de 20.05.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. a/5 / 14.05.2013 
În conformitate cu art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013, 

în temeiul art.234 lit. d) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, art.2 din Instrucțiunea C.N.V.M. nr.4/2011 și 
Dispunerii de măsuri nr.8/2006, 

în baza documentelor transmise de S.C. JATEX S.A. Botoșani referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.11.2012 
privind retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
nr.4779/29.11.2012 și înregistrată la ORC prin CIM nr.518433/19.11.2012, 

luând act de CIM nr.518433/19.11.2012 prin care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă  
Tribunalul Botoșani mențiunea referitoare la Hotărârea AGEA din data de 14.11.2012 a S.C. JATEX S.A. Botoșani (CUI:609225) 
privind retragerea valorilor mobiliare ale societății de la tranzacționare pe piața RASDAQ, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, nr.4779/29.11.2012, 

având în vedere Decizia nr.a/4/14.05.2013 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. JATEX S.A. Botoșani, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și al prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului 

Autorității de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. JATEX S.A. Botoșani (CUI:609225) începând cu data de 20.05.2013. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. a/6 / 14.05.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 
ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013; 

- prevederile art.173 alin.(1) și art.203 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
ca urmare a adresei SSIF BROKER S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10940/19.04.2013, 
ca urmare a adresei SSIF BROKER S.A. înregistrată cu nr.A/1327/13.05.2013, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, 



se emite următorul act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a S.C. SUT S.A. Oradea inițiată de către  
domnul Petruț VASILIE, ofertă cu următoarele caracteristici: 

- numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 14.859 de acțiuni, reprezentând 7,476% din capitalul social; 
- valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 
- prețul de cumpărare este de 2,7 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: 21.05.2013-30.07.2013; 
- intermediarul ofertei: SSIF BROKER 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. SUT S.A. Oradea 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 prevăzute la art.7 din Regulamentul C.N.V.M. 
nr.2/2012 pentru modificarea Regulamentului nr.7/2006R privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. 
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 Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. a/7 / 14.05.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și alin.(3), art.27 și art.28 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.17 alin.(1) din OUG nr.25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.137 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor 

nr.81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, publicată în Monitorul Oficial 
al României nr.449/09.02.2012 și înregistrată la ORC prin C.I.M. nr.508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație 
nr.46 din 09.03.2012, 

în baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității de 
Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, 

se emite următorul act individual: 
DECIZIE 

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, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor 
nr.81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr.46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, 
începând cu data de 15.05.2013. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. a/8 / 14.05.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. d), art.6 alin.(1) și (3) și art.27 din OUG nr.93/2012 privind înființarea, organizarea  
și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.113/2013; 

- S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. înregistrează la data de 31.03.2013 o valoare a capitalului inițial și a fondurilor proprii  
de 710.364 de euro, sub nivelul capitalului inițial autorizat, respectiv echivalentul în lei a 730.000 de euro, încălcând astfel 
prevederile art.7 alin.(1) lit. c) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
și prevederile art.23 alin.(1) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și 
completările ulterioare; 



- adresa S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. nr.358/16.04.2013, înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10444/17.04.2013, 
ținând cont de prevederile art.23 alin.(2), art.226 alin.(1), art.227 și art.284 alin.(1) din OUG nr.99/2006 privind instituțiile de 

credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza Hotărârii Parlamentului nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Autorității de Supraveghere 

Financiară nr.33/10.05.2013, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se acordă S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. un termen de 120 de zile în vederea întreprinderii măsurilor necesare  
pentru remedierea situației capitalului inițial și a fondurilor proprii. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.S.I.F. CARPATICA INVEST S.A. și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere 
Financiară. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. a/9 / 14.05.2013 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.3 lit. a), art.6 alin.(1) și alin.(3) și art.27 din Ordonanța de urgență nr.93/2012 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,  
aprobată prin Legea nr.113/2013; 

- prevederile art.173 alin.(1) și art.183 alin.(2) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art.15 alin.(10) și alin.(11) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa SSIF VOLTINVEST S.A. înregistrată la C.N.V.M. cu nr.10129/15.04.2013; 
- Hotărârea AGEA S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea adoptată în data de 21.01.2013 de majorare a capitalului social, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr.798/08.02.2013, 
în baza Hotărârii Parlamentului României nr.45/24.04.2013 și a prerogativelor conferite prin Decizia Consiliului Autorității 

de Supraveghere Financiară nr.33/10.05.2013, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul proporționat pentru acordarea către acționarii existenți, în cadrul dreptului de preferință, a unor acțiuni 
emise în vederea majorării capitalului social prin aport în numerar al S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea, conform Hotărârii AGEA 
adoptată în data de 21.01.2013, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României nr.798/08.02.2013, cu următoarele caracteristici: 

- obiectul ofertei: 8.629.332 de acțiuni; 
- valoarea ofertei: 21.573.330 de lei; 
- valoare nominală: 2,50 lei/acțiune; 
- prețul de subscriere: 2,50 lei/acțiune; 
- perioada de derulare: de la 22.05.2013 și până la data de 18.09.2013, astfel: 

- etapa I: 30 de zile aferente exercitării dreptului de preferință proporțional cu ponderea deținută în capitalul social la data de 
înregistrare; 

- etapa a II-a: maximum 3 luni aferente subscrierii acțiunilor rămase nesubscrise în etapa I, de către acționarii societății de la 
data de înregistrare și care au subscris în prima etapă, cu începere de la data împlinirii perioadei de exercitare a dreptului de 
preferință în etapa I; 

- intermediarul ofertei: SSIF VOLTINVEST S.A.; 
- locul de subscriere: la sediul SSIF VOLTINVEST S.A. 

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă și ale 
reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, ofertantului și operatorului de piață, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 0,5% din valoarea ofertei  
în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.7/2006R privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară,  
cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 
 
 
 



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

DECIZIA NR. a/10 / 17.05.2013 
În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a) și lit. d), art.6 alin.(1) și alin.(3) din OUG nr.93/2012 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, modificată și aprobată prin Legea nr.113/2013, 
în baza Deciziei nr.33/10.05.2013 a Autorității de Supraveghere Financiară, 
având în vedere prevederile 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, coroborate cu prevederile art.28 din OUG nr.93/2012, modificată și aprobată prin 
Legea nr.113/2013, 

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 ca urmare a sentinței comerciale nr.1720 din 24.02.2010  
a Tribunalului București, Secția a VII a Comercială - Dosar nr.27637/3/2007), 

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 administrate a investițiilor numită de C.N.V.M., 

având în vedere Decizia C.N.V.M. nr.2678/27.09.2005, prin care a fost desemnată Pioneer Asset Management S.A.I. S.A. 
(fostă CA IB Asset Management S.A.I. S.A.) în calitate de administrator al Fondului Național RETCON, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
Decide: 

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 decizie intră în vigoare la data de 20.05.2013. 
Art. 4. Cu drept de contestație la Autoritatea de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile de la data comunicării.  
Contestația nu suspendă executarea măsurilor dispuse prin prezenta decizie. 
Art. 5. Prezenta decizie 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 Autorității de 
Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 


