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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 19 / 01.09.2015 
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 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, 

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor 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 CNVM nr. 4/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, 
Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF firmele de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat, care vor putea presta 
pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prevăzute 
în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate ASF. 
Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul nr. 19/01.09.2015 

 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresa sediului social 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul ASF 

1 
Banque de France - 
Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution 

Descartes Trading S.A. 
17 cours Valmy-92800 
Puteaux, France 

art. 5 alin. (1) lit. c) PJM01FISMFRA1930 

2 
Financial Conduct  
Authority (UK) 

Formax Prime Capital 
(UK) LTD 

The Lansdowne Building, 
2 Lansdowne Road, 
CR92ER, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), f), g) PJM01FISMGBR1931 

3 Central Bank of Ireland 
NBC Global Finance 
Limited 

Embassy House, Herbert 
Park Lane, Ballsbridge, 
Dublin 4, Ireland 

art. 5 alin. (1) lit. c), d)  
și alin. (1¹) lit. d) 

PJM01FISMIRL1932 

4 
Financial Conduct  
Authority (UK) 

Foreign Currency 
Innovations Limited 

Suit 1C, Union House, 
117 High Street, Essex 
CM12 9AJ, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), c)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d), e), g) 

PJM01FISMGBR1933 

5 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

VPR Safe Financial 
Group LTD 

1, Agias Fylaxeos, KPMG 
Center, 2nd Floor, 3025 
Limassol, Cyprus 

art. 5 alin. (1) lit. a), b)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d), e) 

PJM01FISMCYP1934 

6 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

FTSL Financial Trading 
Solutions Limited 

15, Spyrou Kyprianou 
Avenue, Matrix Tower II, 
1st Floor, Mesa Geitonia, 
4001 Limassol, Cyprus 

art. 5 alin. (1) lit. a), b)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d) 

PJM01FISMCYP1935 

7 
Financial Conduct  
Authority (UK) 

SC Lowy Asset 
Management (UK) LTD 

34 St. James’s Street  
(4th Floor) SW1A1HD, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), d)  
și alin. (1¹) lit. c), e) 

PJM01FISMGBR1936 



 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresa sediului social 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul ASF 

8 
Banque de France - 
Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution 

Exane 
16 Avenue Matignon - 
75008 Paris, France 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), c)  
și alin. (1¹) lit. b), e) 

PJM01FISMFRA1937 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 20 / 01.09.2015 
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 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, 

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

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 CNVM nr. 4/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară -  

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele  
de investiții din statele membre prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 
Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul nr. 20/01.09.2015 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Denumire FISM Adresa sediului social 
Număr de înscriere 

în Registrul ASF 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

1 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Logic Investments LTD 
52 Grosvenor Gardens, London 
SW1W 0AU, UK 

PJM01FISMGBR1130 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e)  
și alin. (1¹) lit. c), d), e) 

2 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

HUB Capital Limited 
Hesketh House, 43-45 Portman 
Square, London, W1H 6HN, UK 

PJM01FISMGBR0576 
art. 5 alin. (1) lit. a), d), e)  
și alin. (1¹) lit. d), e) 

3 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

FX Central Clearing 
LTD 

2, Samou Street, Amorosa 
Centre, 2nd Floor, Germasogeia, 
4043, Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1219 
art. 5 alin. (1) lit. a), b)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d) 

4 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Tradeweb Europe 
Limited 

99 Gresham Street, London, 
EC2V 7NG, UK 

PJM01FISMGBR0029 art. 5 alin. (1) lit. h) 

5 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Exotix Partners LLP 
1st Floor, Watson House, 54 
Baker Street, W1D 7BU, UK 

PJM01FISMGBR0951 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e)  
și alin. (1¹) lit. b), e) 

6 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

CFH Clearing Limited 
2nd Floor 19 SouthAudley Street 
London W1K 2NU, UK 

PJM01FISMGBR0618 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e)  
și alin. (1¹) lit. d) 

7 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Edison Wealth 
Management Limited 

24 Old Burlington Street, 
W1S3AW, UK 

PJM01FISMGBR1280 
art. 5 alin. (1) lit. a), e)  
și alin. (1¹) lit. e) 

8 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

Leadcapital 
12, Arch. Makarios III Avenue, 
Kristelina Tower, 2nd Floor, Mesa 
Geitonia, 4000 Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1794 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d) 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 21 / 01.09.2015 
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 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, 

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor 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 CNVM nr. 4/2009, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, 
Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF firmele de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat, care vor putea presta 
pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții prevăzute în obiectul de activitate 
autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate ASF. 
Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul nr. 21/01.09.2015 

 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresa sediului social 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 

nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul ASF 

1 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

UBK Markets LTD 
67, Spyrou Kyprianou Avenue, 
Kyriakides Business Center, 2nd 
Floor, 4003 Limassol, Cyprus 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d), e), g) 

PJM01FISMCYP1938 

2 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Colville Partners 
Limited 

57 Grosvenor Street, London, 
W1K 3JA, UK 

art. 5 alin. (1) lit. e)  
și alin. (1¹) lit. e) 

PJM01FISMGBR1939 

3 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

ESO Capital Partners 
UK LLP 

Palladium House, 1-4 Argyll 
Street, London, W1F7TA, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), g) PJM01FISMGBR1940 

4 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Eureeca Limited 
Dashwood House, 69 Old Broad 
Street, London, EC2M 1QS, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b)  
și alin. (1¹) lit. a), d) 

PJM01FISMGBR1941 

5 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

FX Primus Europe 
(CY) LTD 

57, Kolonakiou Avenue, 4103 
Limassol, Cyprus 

art. 5 alin. (1) lit. b)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d) 

PJM01FISMCYP1942 

6 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Tamesis Associates LLP 
Berkeley Square House, 
Berkeley Square, London W1J 
6BD, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), e)  
și alin. (1¹) lit. c) 

PJM01FISMGBR1943 

7 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Fim Investment 
Services LTD 

Pohjoisesplanadi 33A, 00100 
Helsinki, Finland 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), g)  
și alin. (1¹) lit. a), d), e), f), g) 

PJM01FISMFIN1944 

8 
Commission de 
Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) 

Franklin Templeton 
Luxembourg S.A. 

8A, rue Albert Borschette, L-211 
Luxembourg 

art. 5 alin. (1) lit. a), e) PJM01FISMLUX1945 

9 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Bougeville Consulting 
Limited 

149 Defoe House, London, 
EC2Y, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a) PJM01FISMGBR1946 

10 
Authority for the Financial 
Markets Netherlands 

Optieclub.Nl.B.V. 
Keyserswey 29, 2201 CW 
Noordwijk, The Netherlands 

art. 5 alin. (1) lit. b), c) PJM01FISMNLD1947 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 22 / 01.09.2015 
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 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, 

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

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 CNVM nr. 4/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară -  

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele  
de investiții din statele membre prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 
Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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



 

Anexă la Atestatul nr. 22/01.09.2015 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Denumire FISM Adresa sediului social 
Număr de înscriere 

în Registrul ASF 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

1 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

BTG Pactual 
Europe LLP 

Berkeley Square House, 5th Floor, Suite 4 
Berkeley Square, London W1J 6BR, UK 

PJM01FISMGBR0910 art. 5 alin. (1) lit. a), b), e), g) 

2 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

Boursotrade LTD 
2, Sophouli Street, Chanteclair Building, 
6th Floor, Office 602, 1096 Nicosia, Cyprus 

PJM01FISMCYP1877 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d) 

3 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

Hoch Capital LTD 
5, Christaki Kranou, 2nd Floor, 
Yermasogia, 4047 Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1802 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d), e) 

4 
National Bank of 
Slovakia 

Capital Markets, 
O.C.P., A.S. 

Ul. 29 augusta, 811 09 Bratislava, Slovac 
Republic 

PJM01FISMSVK0482 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e), g)  
și alin. (1¹) lit. a), b), c), d), e) 

5 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Execution Noble 
Limited 

10 Paternoster Square, EC4M7AL, UK PJM01FISMGBR0071 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e), f)  
și alin. (1¹) lit. c), e), f) 

6 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Kyte Broking 
Limited 

The Business Centre 52 Upper Street 
London, N1 0QH, UK 

PJM01FISMGBR0620 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e)  
și alin. (1¹) lit. b),d), g) 

7 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

Fintailor 
Investment LTD 

249, 28th Octovriou Street, Lophitis Business 
Center, Office 4, 3035 Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1475 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d),  
și alin. (1¹) lit. a), b), d), g) 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 23 / 03.09.2015 
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 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, 

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza prevederilor 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 CNVM nr. 4/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, 
Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF firmele de investiții prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat, care vor putea presta 
pe teritoriul României, în baza liberei circulații a serviciilor, serviciile și activitățile de investiții precum și serviciile conexe prevăzute  
în obiectul de activitate autorizat de autoritățile competente din țările de origine și notificate ASF. 
Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul nr. 23/03.09.2015 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Denumire FISM Adresa sediului social 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul ASF 

1 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

OX Capital Markets 
LTD 

67, Spyrou Kyprianou Street, SAMOS 
Centre, 2nd Floor, 4042 Limassol, 
Cyprus 

art. 5 alin. (1) lit. a), b)  
și alin. (1¹) lit. a), d) 

PJM01FISMCYP1948 

2 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Caerus Financial 
Limited 

Brooke Court, Lower Meadow Road, 
Handforth Cheshire, SK9 3ND, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), e)  
și alin. (1¹)1 lit. e) 

PJM01FISMGBR1949 

3 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Square Global LTD 
Empire House, 175 Piccadilly, London, 
W1J 9EN, UK, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), e)  
și alin. (1¹) lit. e) 

PJM01FISMGBR1950 

4 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Curve Markets (UK) 
Limited 

3 Beeston Place, London, SW1W 0JJ, UK 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), e)  
și alin. (1¹) lit. d) 

PJM01FISMGBR1951 

5 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Quercus 2014 
Limited 

11 Albemarle Street, London, W1S 4HH, UK 
art. 5 alin. (1) lit. e)  
și alin. (1¹) lit. c), e), g) 

PJM01FISMGBR1952 

6 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

EM Quest Limited 
4th Floor Rex House, 4-12 Regent 
Street London SW1Y 4RG, UK 

art. 5 alin. (1) lit. e)  
și alin. (1¹) lit. e) 

PJM01FISMGBR1953 



 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Denumire FISM Adresa sediului social 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

Număr de înscriere 
în Registrul ASF 

7 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

Triple AM LLP 
Suite 203, Westbourne Studios, 242 
Acklam Road, London, W105JJ, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) PJM01FISMGBR1954 

8 
Malta Financial Services 
Authority (MFSA) 

Binary Investments 
(Europe) LTD 

Mompalao Building, Suite 2, Tower 
Road, Msida MSD1825, Malta 

art. 5 alin. (1) lit. c) PJM01FISMMLT1955 

9 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

EDR Financial LTD 
Corner of Makarios Avenue and Anastasiou 
Sioukri Street, Lordos Central Court, 
Office 602, 3105 Limassol, Cyprus 

art. 5 alin. (1) lit. a), b)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d) 

PJM01FISMCYP1956 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 24 / 03.09.2015 
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 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, 

în temeiul art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și alin. (1¹), art. 41 și art. 42 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,  
cu modificările și completările ulterioare, 

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 CNVM nr. 4/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară -  

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 
ATESTAT 

Art. 1. Se actualizează serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe prestate pe teritoriul României de firmele  
de investiții din statele membre prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentului atestat. 
Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Atestatul nr. 24/03.09.2015 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
autoritate 

Denumire FISM Adresa sediului social 
Număr de înscriere 

în Registrul ASF 

Servicii și activități de 
investiții prevăzute de Legea 
nr. 297/2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

1 
Financial Conduct 
Authority (UK) 

ALLX LTD 
45 Beech Street, London  
EC2Y 8AD, UK 

PJM01FISMGBR1881 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), e)  
și alin. (1¹) lit. c), e) 

2 
Cyprus Securities and 
Exchande Commission 
(CYSEC) 

UBFS Invest Powered by 
Moneychoice Brokers LTD 

14B, Kappadokias Street, 
Dasoupolis, 2028 Nicosia, Cyprus 

PJM01FISMCYP1912 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), d)  
și alin. (1¹) lit. a), b), d) 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 169 / 03.09.2015 
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, 

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹ și art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 18 alin. (1) și art. 19 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 
privind agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 
32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. b) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. RG/71175/07.08.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumente și investiții financiare  
a decis emiterea următorului act individual: 



 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează în calitate de agent delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. 
cu sediul social situat în Pitești, str. Crinului nr. 18, jud. Argeș, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. Georgescu Mihaela 88/30.06.2010 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent delegat: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1. Georgescu Mihaela PFR02ADEL/401129 

 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare SUPER GOLD INVEST S.A. are obligația să solicite ASF retragerea autorizației 
acordate persoanei menționate la art. 1 și radierea acesteia din Registrul ASF în termen de maximum două zile lucrătoare  
de la data încetării relațiilor contractuale. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare SUPER GOLD 
INVEST S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2079 / 01.09.2015 
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 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, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre,  
care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe,  
în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia nr. 2079/01.09.2015 

 

Nr. crt. Denumire autoritate Denumire FISM Număr de înscriere în Registrul ASF 

1 Financial Conduct Authority (UK) Currensee Limited PJM01FISMGBR1059 

2 Financial Conduct Authority (UK) Boston and Alexander LLP PJM01FISMGBR1338 

3 Financial Conduct Authority (UK) Richard Bamber & Company Limited PJM01FISMGBR0297 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2119 / 01.09.2015 
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 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, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre,  
care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe,  
în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

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



 

Anexă la Decizia nr. 2119/01.09.2015 
 

Nr. crt. Denumire autoritate Denumire FISM Număr de înscriere în Registrul ASF 

1 Financial Conduct Authority (UK) ESO Capital UK Limited PJM01FISMGBR1148 

2 Financial Conduct Authority (UK) Blacktower Financial Advisers LTD PJM01FISMGBR0417 

3 Financial Conduct Authority (UK) Jackdaw Capital LLP PJM01FISMGBR1401 

4 Financial Conduct Authority (UK) Sylkes Limited PJM01FISMGBR0228 

5 Financial Conduct Authority (UK) UBA Capital (Europe) Limited PJM01FISMGBR0703 

6 Financial Conduct Authority (UK) Cazenove Capital Management Limited PJM01FISMGBR0477 

7 Financial Conduct Authority (UK) Hughes Carne Independent Financial Advisers LTD PJM01FISMGBR0275 

8 
Financial Supervisory Authority of Finland 
(Finanssivalvonta) 

Glitnir Bank LTD PJM01INCMFIN0100 

9 Financial Conduct Authority (UK) Minerva Capital Advisors (UK) Limited PJM01FISMGBR1185 

10 Financial Conduct Authority (UK) Nevett & Taylor Limited PJM01FISMGBR0387 

11 Financial Conduct Authority (UK) Revere Capital Advisors Limited PJM01FISMGBR1311 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2130 / 03.09.2015 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 8 alin. (1) 

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, 

având în vedere adresa transmisă de dl Soimosan Marius, înregistrată la ASF cu nr. RG/70029/04.08.2015, referitoare la 
prețul pe acțiune stabilit de expertul autorizat independent evaluator Crăciunescu Sorin în cazul societății ASAM S.A. Iași, 

luând în considerare adresa ANEVAR înregistrată la ASF cu nr. RG/75410/21.08.2015 potrivit căreia în opinia ANEVAR 
„neconformitățile identificate pot fi înlăturate prin corectarea/completarea raportului de evaluare de către autorul acestuia,  
iar din acest motiv considerăm că același evaluator autorizat Crăciunescu Sorin este în măsură să procedeze la refacerea raportului 
de evaluare al ASAM Iași” 

în vederea respectării prevederilor Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se 
tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și ale Regulamentului ASF nr. 17/2014 emis în aplicarea 
Legii nr. 151/2014, 

având în vedere Raportul de evaluare întocmit de Crăciunescu Sorin, expert autorizat independent desemnat de ORC,  
în vederea stabilirii prețului care urmează a fi plătit acționarilor care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, conform Legii 
nr. 151/2014, 

luând în considerare Fișa de verificare a raportului de evaluare al societății ASAM S.A. Iași comunicată ASF de ANEVAR 
prin adresa înregistrată cu nr. RG/75410/21.08.2015, 

luând în considerare prevederile art. 134 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 2 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, inclusiv în ceea ce 

privește protecția investitorilor, 
Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Consiliul de Administrație al societății ASAM S.A. Iași are obligația să dispună, de îndată, expertului autorizat independent 
Crăciunescu Sorin să întreprindă demersurile necesare pentru ca, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data comunicării 
deciziei, să refacă raportul de evaluare al societății ASAM S.A. Iași, prin completarea/corectarea acestuia, astfel încât 
neconformitățile identificate de ANEVAR în fișa de verificare să fie înlăturate. 
Art. 2. În situația în care dispozițiile din prezenta decizie nu vor fi respectate, ASF va aplica sancțiuni în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății ASAM S.A. Iași și va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2131 / 03.09.2015 
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 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, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificările transmise din partea autorităților competente din statele membre, 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a hotărât emiterea următorului act individual: 



 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul  ASF numerele reprezentând înregistrarea unor firme de investiții din alte state membre,  
care în calitate de intermediari au prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, precum și servicii conexe,  
în temeiul liberei circulații a serviciilor, conform anexei, parte integrantă a prezentei decizii. 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Decizia nr. 2131/03.09.2015 

 

Nr. crt. Denumire autoritate Denumire FISM Număr de înscriere în Registrul ASF 

1 Cyprus Securities and Exchande Commission (CYSEC) Saxo Capital Markets CY Limited PJM01FISMCYP1445 
2 Financial Conduct Authority (UK) Eiser Infrastructure Partners LLP PJM01FISMGBR1178 
3 Financial Conduct Authority (UK) Phibro Limited PJM01FISMGBR0285 
4 Financial Conduct Authority (UK) Quercus Investment Partners LLP PJM01FISMGBR1728 
5 Financial Conduct Authority (UK) Duet Private Equity Limited PJM01FISMGBR1079 
6 Financial Conduct Authority (UK) EM Quest Capital LLP PJM01FISMGBR1377 
7 Financial Conduct Authority (UK) SA2 Advisors LLP PJM01FISMGBR1499 
8 Financial Conduct Authority (UK) SB Group (UK) LLP PJM01FISMGBR1260 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2133 / 03.09.2015 
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, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind 

agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiții financiare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ROMCAPITAL S.A., înregistrată la ASF  
cu nr. RG/70573/05.08.2015, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții 
financiare ROMCAPITAL S.A. cu sediul social situat în Timișoara, bd. Mihai Viteazu nr. 30B, jud. Timiș, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Act individual de autorizare 

1. Petru Oana Manuela 1319/07.06.2006 
 

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare  
a următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1. Petru Oana Manuela PFR02ASIF/010868 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare 
ROMCAPITAL S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2134 / 03.09.2015 
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, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 



 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 pr ivind 
agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiții financiare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST BUCURESTI S.A., înregistrată la ASF 
cu nr. RG/70832/06.08.2015, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată, în numele societății de servicii de investiții 
financiare CONFIDENT INVEST BUCURESTI S.A., cu sediul social situat în București, bd. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, ap. 2, parter, 
tronson 2/4, sector 3, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Act individual de autorizare 

1. Brezeanu Bogdan 4824/08.12.2004 

2. Mazilu Cosmin Ionuț 103/30.04.2014 
 

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare  
a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 

1. Brezeanu Bogdan PFR02ASIF/150741 

2. Mazilu Cosmin Ionuț PFR02ASIF/402671 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare CONFIDENT INVEST 
BUCURESTI S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 2135 / 03.09.2015 
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, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) și art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind 

agenții pentru servicii de investiții financiare, agenții delegați și pentru modificarea și completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 
privind serviciile de investiții financiare, 

analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., 
înregistrată la ASF cu nr. RG/72456/13.08.2015, completată prin adresa RG/73182/14.08.2015, 

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

DECIZIE 
Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele SOCIETĂȚII DE SERVICII DE 
INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A., cu sediul social situat în București, str. Dr. Iacob Felix, et. 4, 
sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Act individual de autorizare 

1. Incze Laszlo 1668/25.07.2006 
 

Art. 2. Se radiază din Registrul ASF numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare  
a următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul ASF 
1. Incze Laszlo PFR02ASIF/191063 

 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII 
FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 


