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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 10 / 26.01.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

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, 

având în vedere prevederile art. 14 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare  
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu art. 36 și art. 37 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților  
de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament 
colectiv în valori mobiliare, 

ținând cont de prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr. 2611/13.01.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna SAS Eva Renate, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al BT Asset Management S.A.I. S.A. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei SAS Eva Renate în Registrul ASF, cu nr. PFR13RCCI/120594, în calitate de reprezentant  
al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. BT Asset Management S.A.I. S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației acordate persoanei menționate la art. 1  
și radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Până la promovarea testului menționat la art. 36 lit. c) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, directorii S.A.I. răspund solidar  
cu reprezentantul Compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul societății. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către BT Asset Management S.A.I. S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 25 / 27.01.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 și art. 27  

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară 
(denumită în continuare ASF), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) lit. b) și lit. c) și alin. (3) din Regulamentul CNVM 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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la ASF cu nr. 103576/23.10.2014,  
completată prin adresa înregistrată cu nr. 127173/30.12.2014, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite la art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al S.C. Fondul Proprietatea S.A. ca urmare a 
diminuării capitalului social de la 11.815.279.886,85 RON la 11.575.064.733,65 RON, în conformitate cu Hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 16/23.09.2014. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.C. Fondul Proprietatea S.A. și va fi publicat în Buletinul Autorității 
de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 



 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 108 / 26.01.2015 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 27 și art. 28  

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, 

având în vedere prevederile art. 14 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare  
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

în conformitate cu art. 38 alin. (1) lit. a) și alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea 
societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor  
de plasament colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea BT Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr. 2611/13.01.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația acordată dlui Cristea Marian în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern  
al BT Asset Management S.A.I. S.A. prin Decizia nr. 308/15.02.2008. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR13RCCI/120321 care atestă înscrierea dlui Cristea Marius în Registrul ASF  
în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către BT Asset Management S.A.I. S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 111 / 27.01.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința nr. 1234/24.09.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 17717/63/2010/a3, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva S.C. DIVERS MET S.A. Craiova și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți 
comerciale, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. DIVERS MET S.A. Craiova (CUI:2301603) 
începând cu data de 29.01.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 112 / 27.01.2015 
Având în vedere următoarele: 

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

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința nr. 1234/24.09.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 17717/63/2010/a3, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva S.C. DIVERS MET S.A. Craiova și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți 
comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 111/27.01.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. DIVERS MET S.A. 
Craiova, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de S.C. DIVERS MET S.A. Craiova (CUI:2301603) începând cu data de 29.01.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 113 / 27.01.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința nr. 3226/sind/04.12.2014 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 6759/62/2013, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății VINALCOOL BRAȘOV S.A. (CUI:1109503) și a fost numit lichidatorul judiciar  
al acestei societăți, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de societatea VINALCOOL BRAȘOV S.A. (CUI:1109503) 
începând cu data de 29.01.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 114 / 27.01.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința nr. 3226/sind/04.12.2014 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 6759/62/2013, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății VINALCOOL BRAȘOV S.A. (CUI:1109503) și a fost numit lichidatorul judiciar  
al acestei societăți, 

având în vedere Decizia nr. 113/27.01.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea 
VINALCOOL BRAȘOV S.A. (CUI:1109503), 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea VINALCOOL BRAȘOV S.A. (CUI:1109503) începând cu  
data de 29.01.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 115 / 27.01.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința nr. 1039/10.11.2014 pronunțată de Tribunalul Mehedinți în dosarul nr. 4203/101/2013, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății AGROMEC SIMIAN S.A. jud. Mehedinți (CUI:1610260) și a fost numit lichidatorul 
judiciar al acestei societăți, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de societatea AGROMEC SIMIAN S.A. jud. Mehedinți 
(CUI:1610260) începând cu data de 29.01.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 116 / 27.01.2015 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința nr. 1039/10.11.2014 pronunțată de Tribunalul Mehedinți în dosarul nr. 4203/101/2013, prin care s-a dispus deschiderea 

procedurii falimentului împotriva societății AGROMEC SIMIAN S.A. jud. Mehedinți (CUI:1610260) și a fost numit lichidatorul 
judiciar al acestei societăți, 

având în vedere Decizia nr. 115/27.01.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  
AGROMEC SIMIAN S.A. jud. Mehedinți, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea AGROMEC SIMIAN S.A. jud. Mehedinți (CUI:1610260) începând 
cu data de 29.01.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 117 / 27.01.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012  

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere: 

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- informațiile furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. 18890/07.01.2015 din care rezultă că societatea  

ATLAS S.A. Moreni a fost radiată din registrul comerțului la data de 06.01.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.01.2015, Consiliul Autorității  

de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de societatea ATLAS S.A. Moreni (CUI:935728)  
începând cu data de 29.01.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR.118 / 27.01.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG nr. 93/2012  

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere: 

- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- informațiile furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. 18890/07.01.2015 din care rezultă că societatea  

ATLAS S.A. Moreni a fost radiată din registrul comerțului la data de 06.01.2015; 
- Decizia nr. 117/27.01.2015 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea ATLAS S.A. Moreni, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidența ASF acțiunile emise de societatea ATLAS S.A. Moreni (CUI:935728) începând cu data de 29.01.2015. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 119 / 27.01.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 

din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în temeiul art. 2 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere următoarele: 

- în cadrul AGEA S.C. MOARA CIBIN S.A. Sibiu din data de 16.01.2014 s-a hotărât de principiu fuziunea dintre S.C. MOARA CIBIN S.A., 
în calitate de societate absorbantă și S.C. Extra Sib S.A., în calitate de societate absorbită; 

- în cadrul AGEA S.C. MOARA CIBIN S.A. Sibiu din data de 17.09.2014 s-a aprobat operațiunea de fuziune conform  
Proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4251/29.07.2014; 

- conform celor declarate de Președintele Consiliului de Administrație al S.C. MOARA CIBIN S.A. la sediul societății s-au înregistrat 
cereri de retragere din societate formulate de un număr de 4 acționari în baza art. 134 din Legea societăților nr. 31/1990,  
dar nu s-a comunicat tuturor acționarilor în cauză, în considerarea prevederilor art. 242 din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital și ale art. 132 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, că nu sunt  
în drept de a se retrage din societate și de a obține contravaloarea acțiunilor potrivit art. 134 din Legea societăților nr. 31/1990; 

- referitor la cererile de retragere înregistrate de S.C. MOARA CIBIN S.A. în baza art. 134 din Legea societăților nr. 31/1990,  
prin adresa ASF nr. DST/23732/11.12.2014 s-a comunicat societății că acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii  
de fuziune au dreptul de a se retrage din societate și de a cere contravaloarea acțiunilor, termenul de exercitare fiind cel stipulat 
la art. 134 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, 

Consiliul de Administrație al S.C. MOARA CIBIN S.A. Sibiu are competența de a întreprinde măsurile necesare  
în vederea onorării cererilor de retragere formulate de acționari în baza art. 134 din Legea societăților nr. 31/1990. 

Având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.01.2015, Consiliul Autorității  

de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de Administrație al S.C. MOARA CIBIN S.A. Sibiu (CUI:785205) are obligația de a adopta măsurile necesare  
în vederea onorării cererilor de retragere din societate depuse în termen și formulate în baza art. 134 din Legea societăților  
nr. 31/1990 de către acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii de fuziune aprobate de AGEA S.C. MOARA CIBIN S.A.  
din data de 17.09.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată Consiliului de Administrație al S.C. MOARA CIBIN S.A. la sediul societății din Sibiu,  
șos. Alba Iulia nr. 70, județul Sibiu, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
Art. 3. Cu drept de contestație la ASF în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea 
prevederilor prezentei decizii. 
Art. 4. Neîndeplinirea de către Consiliul de Administrație a măsurilor prevăzute la art. 1, în exercitarea prerogativelor care îi revin 
conform legii, constituie contravenție, ASF urmând a aplica sancțiuni, în mod corespunzător. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, pe website-ul ASF la secțiunea Consumatori - Piața de Capital - Decizii  
și pe website-ul BVB. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 120 / 27.01.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14 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, 

ținând cont de prevederile art. 104 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv  
în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004  
privind piața de capital, 

în conformitate cu prevederile art. 204 lit. a), art. 207, art. 208 alin. (4) și art. 212 din Regulamentul nr. 9/2014  
privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare 
și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

având în vedere solicitarea S.A.I. SIRA S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 115560/25.11.2014, completată prin 
adresele nr. 123002/15.12.2014 și nr. 653/06.01.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 26.01.2015, Consiliul Autorității  
de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții OMNITRUST și OMNINVEST, 
administrate de către S.A.I. SIRA S.A., cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, începând cu a 30-a zi de la data 
comunicării prezentei decizii către SAI și până la finalizarea fuziunii celor două fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării. 
Art. 2. S.A.I. SIRA S.A. are obligația de a publica și transmite la ASF în termen de cinci zile de la data comunicării prezentei decizii, 
a dovezii publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei de la care este suspendată emisiunea și răscumpărarea unități lor 
de fond ale fondurilor deschise de investiții implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va menționa expres faptul că, 
în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior. 
Art. 3. S.A.I. SIRA S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre publicarea anunțului și 
data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în procesul de fuziune, 
precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru fondurile deschise de investiții OMNITRUST și 
OMNINVEST. 
Art. 4. Ulterior finalizării fuziunii, S.A.I. SIRA S.A. are obligația de a depune la ASF certificatul constatator emis de depozitar  
în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii, însoțit de  
raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie  
a unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune. 
Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. SIRA S.A. și va fi publicată în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 122 / 27.01.2015 
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, 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 5 alin. (1) Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative  
Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, 
cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere notificarea înregistrată cu nr. RG/127005/29.12.2014, transmisă ASF de către Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg), cu privire la intenția Tishman Speyer Europe S.a.r.l. de distribuție în România  
de unități de fond ale următorului FIA: 

- Tishman Speyer European Core Fund FCP - SIF, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - 
Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM), următorul FIA: 
 

Administrator de fonduri  
de investiții alternative (AFIA) 

Denumire fond de investiții 
alternative (FIA) 

Țara de origine FIA Nr. de înscriere în Registrul ASF 

TISHMAN SPEYER EUROPE S.A.R.L. 
TISHMAN SPEYER EUROPEAN 

CORE FUND FCP - SIF 
Luxembourg CSC08FIAMLUX0039 

 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 123 / 27.01.2015 
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, 

având în vedere prevederile art. 173 și art. 174 din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 
și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, 

ținând cont de art. 195 alin. (1) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare 
a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv  
în valori mobiliare, 



în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 584/2010 de punere în aplicare  
a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard  
de notificare și ale atestării OPCVM-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autoritățile competente în scopul 
notificării, procedurile de efectuare a verificărilor la fața locului și a investigațiilor și schimbul de informații dintre autoritățile competente, 

conform prevederilor art. 5 alin. (1) Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise  
de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public,  
cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de notificarea Austrian Financial Market Authority (FMA) cu privire la intenția ERSTE - SPARINVEST 
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. de a distribui în România unitățile de fond ale unor OPCVM-uri stabilite în Austria, pe care le 
administrează, 

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  
a hotărât emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF la Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de investiții din 
alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) următorul OPCVM administrat de către ERSTE - SPARINVEST 
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.: 
 

Denumire OPCVM Țara de origine OPCVM Nr. de înscriere în Registrul ASF 

PBMP EQUITY RESEARCH Austria CSC06FDIAAUT0046 
 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 132 / 29.01.2015 
În temeiul: 

- prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 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; 

- prevederilor art. 173 alin. (1) și art. 193 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,  
și ale art. 57 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

ca urmare a adreselor S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/124647/18.12.2014,  
nr. RG/125600/22.12.2014 și nr. RG/4828/19.01.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 29.01.2015,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de S.C. Voestalpine Vae Apcarom S.A. Buzău  
inițiată de Voestalpine Vae GmbH Austria, ofertă cu următoarele caracteristici: 
 numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 5.690.008 acțiuni reprezentând 4,7134% din capitalul social; 
 valoare nominală: 0,1 lei/acțiune; 
 prețul de cumpărare este de 0,74 lei/acțiune; 
 perioada de derulare: 05.02.2015-25.02.2015; 
 intermediarul ofertei: S.C. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.; 
 locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM/ASF. 

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 cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieței pe care se tranzacționează acțiunile  
S.C. Voestalpine Vae Apcarom S.A. Buzău 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 ASF nr. 16/2014. 
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă mențiunea: „Am luat cunoștință de conținutul documentulu i  
de ofertă publică, am înțeles și acceptat condițiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 


