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AUTORIZAȚIA NR. 1 / 08.01.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza art. 126 alin. (2) și art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în temeiul art. 18 alin. (2), art. 19, art. 20 alin. (1), art. 26 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 
privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere cererea formulată de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la ASF  
cu nr. RG/114269/20.11.2014 completată prin adresele nr. RG/118645/05.12.2014, nr. RG/119088/08.12.2014  
și nr. RG/122760/15.12.2014, 

în temeiul competențelor conferite prin Decizia ASF nr. 925/31.07.2014, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a operatorului de piață Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A.  
ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație, prin numirea domnului CHIȘ GRIGORE în funcția de administrator 
provizoriu al societății, în conformitate cu Decizia CA nr. 189/18.11.2014, până la data primei A.G.A. în care se va aproba  
noua componență a Consiliului de Administrație. 
Art. 2. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 8 / 06.01.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. 1 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, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, 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; 

- 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 CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație 
nr. 46 din 09.03.2012, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Deciziei de delegare nr. 925/31.07.2014, Vicepreședintele ASF -  
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 08.01.2015, 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, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului  
de 18.874.931 de acțiuni, emise de S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș ca urmare a Hotărârilor adunării generale 
extraordinare a acționarilor nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii CA nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social  
al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 



Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului. 

VICEPREȘEDINTE 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 9 / 06.01.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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, aprobată cu modificări și completări  
prin Legea nr. 113/2013, 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, aprobată prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 
între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. 
Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate; 

- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile  
de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A.; 

- Decizia ASF nr. 626/23.06.2014, 
având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Deciziei de delegare nr. 925/31.07.2014, Vicepreședintele ASF -  

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 08.01.2015, 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, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 de acțiuni 
emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului de 
piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 11 / 08.01.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) 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, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza art. 130 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în temeiul art. 19, art. 20 alin. (1) și art. 26 alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 2/2006 privind piețele reglementate  

și sistemele alternative de tranzacționare, 
având în vedere cererea formulată de Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. prin adresa înregistrată la ASF  

cu nr. RG/114269/20.11.2014 completată prin adresele nr. RG/118645/05.12.2014, nr. RG/119088/08.12.2014  
și nr. RG/122760/15.12.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 07.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se validează domnul CHIȘ GRIGORE în funcția de administrator provizoriu al operatorului de piață Sibex - Sibiu Stock 
Exchange S.A., în conformitate cu Decizia CA nr. 189/18.11.2014, până la data primei AGA în care se va aproba noua componență 
a Consiliului de Administrație. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Sibex - Sibiu Stock Exchange S.A. și va fi publicată  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 


