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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 287 / 23.12.2015 
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, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 5 alin. (1) și art. 6 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. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările 
ulterioare, 

analizând cererea PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/103421/08.12.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, în numele PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.  
cu sediul social situat în București, șoseaua Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 

1. Apostol Ioan Camil 267/22.12.2015 
 

Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul ASF a următoarei persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare: 
 

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

1. Apostol Ioan Camil PFR02ASIF/402805 
 

Art. 3. PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. 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 raporturilor de muncă 
dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. S.A. și se publică  
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3716 / 21.12.2015 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 5 lit. a) și b), art. 6 alin. (3), art. 14, 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, 

în conformitate cu prevederile art. 4¹ alin. (1), art. 126¹ și ale art. 278 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 149 din Regulamentul ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE)  
nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit  
și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 

având în vedere recomandarea Comitetului Național de Stabilitate Financiară, 



în baza analizei direcțiilor de specialitate, precum și ca urmare a deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere 
Financiară din ședința din data de 16.12.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta 

DECIZIE 
Art. 1. În aplicarea prevederilor art. 126¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea 
capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, determ inarea 
nivelului fondurilor proprii în cazul societăților de servicii de investiții financiare se face cu respectarea următoarelor reguli: 

a) amortizorul anticiclic de capital nu se aplică; 
b) nivelul amortizorului de capital pentru riscul sistemic este 0%; 
c) se activează amortizorul de conservare a capitalului în 4 rate anuale egale de 0,625% din valoarea totală a expunerilor 

ponderate la risc în perioada 1 ianuarie 2016-1 ianuarie 2019 după cum urmează: 
i. de la 1 ianuarie 2016 - 0,625%; 
ii. de la 1 ianuarie 2017 -1,25%; 
iii. de la 1 ianuarie 2018 -1,875%; 
iv. de la 1 ianuarie 2019 - 2,5%. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul ASF. 
Art. 3. Direcția Supraveghere și Control din cadrul Sectorului instrumentelor și investițiilor financiare asigură ducerea la îndeplinire  
a prevederilor prezentei decizii, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3789 / 23.12.2015 
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 Regulamentulu i CNVM  
nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 

în temeiul Deciziei nr. 3696/17.12.2015, 
având în vedere cererea instituției de credit BANCA ROMÂNEASCA S.A. membră a Grupului National Bank of Greece 

înregistrată la ASF cu nr. RG/87018/07.10.2015, completată prin adresele nr. RG/89878/19.10.2015, nr. RG/90731/21.10.2015, nr. 
RG/97492/12.11.2015 și nr. RG/99321/19.11.2015, 

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 instituției de credit  
BANCA ROMÂNEASCA S.A. membră a Grupului National Bank of Greece cu sediul situat în București, Eurotower Building, 
str. Dinu Vintilă nr. 11, sector 2, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Act individual de autorizare 

1. Plugaru Roxana-Valentina 2148/10.11.2008 

2. Nicula Mihaela Ionela 168/18.02.2011 
 

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. Plugaru Roxana-Valentina PFR02ASIF/402124 

2. Nicula Mihaela Ionela PFR02ASIF/402421 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia instituției de credit BANCA ROMÂNEASCA S.A. membră  
a Grupului National Bank of Greece și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3790 / 23.12.2015 
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, 

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, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare VOLTINVEST S.A. înregistrată la ASF  

cu nr. RG/101783/02.12.2015, 
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 VOLTINVEST S.A. cu sediul social situat în Craiova, str. Tufănele nr. 1, jud. Dolj, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 

1. Dobre Oana Maria 63/17.03.2014 
 

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. Dobre Oana Maria PFR02ASIF/162647 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 3791 / 23.12.2015 
privind  plângerea prealabilă formulată de dl Adrian Andriescu împotriva Deciziei ASF nr. 3041/26.10.2015 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare 

fiscală 31588130,  în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) , art. 2 alin. (1) lit. a) și d) art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 
din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de dl Adrian Andriescu împotriva Deciziei ASF nr. 3041/26.10.2015, 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/97356/11.11.2015, dl. Adrian Andriescu, (denumit în continuare „petent”) a 

formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 3041/26.10.2015, solicitând revocarea integrală a acesteia. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 3041/26.10.2015, s-au dispus următoarele: 
Art.1. Se sancţionează cu amendă în valoare de 3.000 lei domnul ANDRIESCU ADRIAN, în calitate de administrator al 

societății TRANSIL S.A. Slobozia (CUI:2071423). 
Art.2. Societatea are obligația să ducă la îndeplinire hotărârea AGEA cu privire la admiterea la tranzacționare a acțiunilor 

pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 16.12.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Adrian Andriescu, împotriva Deciziei ASF nr. 3041/26.10.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3792 / 23.12.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de societatea CONSTRUCȚII UNU S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 2402/28.09.2015 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 
din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului 



administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
a examinat plângerea prealabilă formulată de societatea S.C. CONSTRUCȚII UNU S.A. prin avocat Gabriela Gheorghiu, 

împotriva Deciziei ASF nr. 2402/28.09.2015. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/97746/12.11.2015, S.C. CONSTRUCȚII UNU S.A. prin avocat Gabriela Gheorghiu, 

a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2402/28.09.2015, solicitând „anularea acesteia”. 
În fapt, prin Decizia ASF nr. 2402/28.09.2015, s-a dispus sancționarea societății S.C. CONSTRUCȚII UNU S.A.,  

cu avertisment, conform anexei la decizie, poziția 78. 
În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  

din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 16.12.2015, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea CONSTRUCȚII UNU S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2402/28.09.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 3793 / 23.12.2015 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul Rotariu Cătălin Vasile împotriva Deciziei ASF nr. 2363/24.09.2015 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 
din OUG nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 a lin. (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Rotariu Cătălin Vasile în calitate de administrator unic al  
S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A., împotriva Deciziei ASF nr. 2363/24.09.2015. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/94637/03.11.2015, domnul Rotariu Cătălin Vasile, în calitate de administrator 

unic al S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A., a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 2363/24.09.2015, solicitând  
în principal anularea/revocarea deciziei, iar în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 2363/24.09.2015, s-a dispus sancționarea domnului Rotariu Cătălin Vasile, în calitate  
de administrator unic al S.C. AGROMEC DRAGALINA S.A., cu amendă în cuantum de 5.000 de lei. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul ASF, cuprinsă în anexa care face parte integrantă  
din prezenta decizie și a Hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 16.12.2015, 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Rotariu Cătălin Vasile, în calitate de administrator unic al S.C. AGROMEC 
DRAGALINA S.A. împotriva Deciziei ASF nr. 2363/24.09.2015. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentului. 
Art. 3. Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară vor asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3811 / 24.12.2015 
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, 

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 Regulamentulu i CNVM  
nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare ELDAINVEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/90458/20.10.2015 

și nr. RG/90459/20.10.2015, completate prin adresele nr. RG/99015/18.11.2015, nr. RG/99184/18.11.2015 și nr. RG/106720/21.12.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 



DECIZIE 
Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent pentru servicii de investiții financiare acordate în numele societății de servicii de investiții financiare 
ELDAINVEST S.A., cu sediul social situat în Galați, str. Domnească nr. 17, bl. B, sc. 3, ap. 23, jud. Galați, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie 

1. Pleșa Nina 1307/25.07.2007 

2. Bugeac Simona Elena 1572/26.05.2005 
 

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

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

1. Pleșa Nina PFR02ASIF/171482 

2. Bugeac Simona Elena PFR02ASIF/170304 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 3812 / 24.12.2015 
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 4/2009 privind Registrul public,  
cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de notificarea Austrian Financial Market Authority (FMA) cu privire la intenția C-QUADRAT Kapitalanlage AG 
de a distribui în România unitățile de fond ale unor OPCVM 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 înscriu 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) următoarele OPCVM administrate de către C-QUADRAT 
Kapitalanlage AG: 
 

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

Success absolute Austria CSC06FDIAAUT0061 

Success relative Austria CSC06FDIAAUT0062 
 

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

Mircea URSACHE 
 


