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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 1 / 05.01.2016 
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. 1 / 05.01.2016 

 

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. 
Central Bank of 
Hungary 

Innovative 
Securities 
Europe ZRT. 

1133 Budapest, Vaci ut 76 (Capital Square) 
4, Torony, 6 Emelet, Hungary 

art. 5 alin. (1) lit. d) PJM01FISMHUN1974 

2. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

Centralspot 
Trading LTD 

249, 28th October Street, Lophitis Business 
Centre 1, Office 102, 3035 Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1975 

3. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

GBE Safepay 
Transactions 
LTD 

171, arch Makariou III Avenue, 4th Floor, 
Office N&O, 3027 Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1976 

4. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

AMFF LTD 
13 & 15, Grigori Afxentiou, IDE Ioannou 
Court, Office 105, Mesa Yetonia, 4003 
Limassol, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1977 

5. 
Financial Conduct 
Authority (United 
Kingdom) 

LXM Finance 
LLP 

13-14 Hobart. Place, SW1W 0HH, UK art. 5 alin. (1) lit. a), b) PJM01FISMGBR1978 

 

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



Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 2 / 05.01.2016 
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. f) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, 
având în vedere notificarea transmisă din partea autorității competente din Germania (BUNDESANSTALT FUR 

FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT-B.A.F.I.N.), 
în urma analizei direcțiilor de specialitate, 
Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se înscrie în Registrul ASF instituția de credit BAADER BANK AG, care va 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 BAFIN și notificat ASF, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate 
Denumire 

ICSM 
Adresa 

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

modificările și completările 
ulterioare 

Număr de înscriere în 
Registrul ASF 

1. 

Bundesanstalt fur 
Finanzdienstleistungsauf
sicht (Bafin) Germania 

Baader 
Bank AG 

Weihenstephaner Strasse 4, 
D-85716 Unterschleissheim, 
Germany 

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

PJM01INCMDEU0169 

 

Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 3 / 05.01.2016 
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 ASF nr. 3 / 05.01.2016 

 

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. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

AAA Trade 
LTD 

124 Gladstonos Street, The 
Hawk Building, 3032 Limassol, 
Cyprus 

PJM01FISMCYP1899 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) și alin. 
(1¹) lit. a), b), d), e) 

2. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

Vistabrokers 
CIF LTD 

8, John Kennedy Street, IRIS 
Building, 5th Floor, Flat/Office 
540 AB, 3106 Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1750 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) și alin. 
(1¹) lit. a), b), d), e) 



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 

3. 
Malta Financial 
Services Authority 

Timberland 
Invest LTD 

171, Old Bakery Street, Valletta 
VLT1455, Malta 

PJM01FISMMLT1821 art. 5 alin. (1) lit. a), e), g) 

4. 
Cyprus Securities and 
Exchange Commission 
(CYSEC) 

OBR 
Investments 
Limited 

Ayias Zonis Street, Nicolaou 
Pentadromos Center, Block B, 
8th Floor, Office 803, P.O. Box 
53427, 3302 Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP1834 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) și alin. (1¹) 
lit. a), b), d) 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 4 / 05.01.2016 
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 ASF nr. 4 / 05.01.2016 

 

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. 
Financial Conduct 
Authority (United 
Kingdom) 

Harvest Global 
Investments (UK) 
Limited 

12th Floor 20 Primrose Street, 
EC2A 2EW, UK 

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

PJM01FISMGBR1979 

2. 
Financial Conduct 
Authority (United 
Kingdom) 

Electronic and 
Voice Foreign 
Exchange Limited 

62A Albert Drive Wimbledon, SW19 
6LD, UK 

art. 5 alin. (1) lit. a), b) PJM01FISMGBR1980 

3. 
Cyprus Securities and 
Exchange 
Commission (CYSEC) 

L.F. Investment 
Limited 

37, Stasikratous Street, 1st Floor, 
Office 101, 1065 Nicosia, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1981 

4. 
Cyprus Securities and 
Exchange 
Commission (CYSEC) 

QBF Investment 
LTD 

20, Stasandrou Street, Office 301, 
1060 Nicosia, Cyprus 

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

PJM01FISMCYP1982 

5. 
Financial Conduct 
Authority (United 
Kingdom) 

Novia Global 
Limited 

Cambridge House Henry Street, 
BA1 1JS, UK 

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

PJM01FISMGBR1983 

6. 
Central Bank of 
Hungary 

Erste Befektesi 
ZRT. 

H-1138 Budapest, Nepfurdo U. 24-
26, Hungary 

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

PJM01FISMHUN1984 

 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 5 / 05.01.2016 
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 ASF nr. 5 / 05.01.2016 

 

Nr. 
crt. 

Denumire autoritate Denumire FISM Adresă 
Număr de înscriere 

în Registrul ASF 

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

modificările și completările ulterioare 

1. 
Cyprus Securities and 
Exchange 
Commission (CYSEC) 

Atlascapital 
Financial 
Services LTD 

19, Promahon Eleftherias 
Street, Agios Athanasios, 
4103 Limassol, Cyprus 

PJM01FISMCYP0465 
art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g) 
și alin. (1¹) lit. a), b), c), d), e), f), g) 

2. 
Financial Conduct 
Authority (United 
Kingdom) 

Channel 
Capital 
Advisors LLP 

22 Berners Street, W1T 
3LP, UK 

PJM01FISMGBR0876 
art. 5 alin. (1) lit. a), d), e) 
și alin. (1¹) lit. c), e) 

 

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

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 1 / 06.01.2016 
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, 

în baza prevederilor art. 2864 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 268/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență  

a Guvernului nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, 

analizând cererea S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/106294/21.12.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 06.01.2016,  

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

Art. 1. Se autorizează modificările aduse Actului constitutiv al S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. în vederea încadrării  
în prevederile art. 2864 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, conform Deciziei C.A. 
nr. 286/17.12.2015. 
Art. 2. S.C. SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A. are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în cuprinsul actului 
constitutiv ca urmare a modificării prevăzute la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către operatorul de piață S.C. SIBEX - Sibiu Stock 
Exchange S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 2 / 06.01.2016 
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. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 

privind serviciile de investiții financiare, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. înregistrată la ASF  



cu nr. RG/97635/12.11.2015, completată prin adresa nr. RG/102804/07.12.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BROKER S.A. 
ca urmare a înființării următorului sediu secundar (agenție): 

- Brașov, bd. Griviței nr. 91, sc. D, ap. 1, jud. Brașov. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la ASF copia certificatului de înregistrare mențiuni,  
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite în modul de organizare  
și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise 
de către ASF. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediului secundar  
pe toată durata de funcționare a acestuia, notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, 
anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE 
BROKER S.A. și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 3 / 07.01.2016 
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 Regulamentulu i 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 BT SECURITIES S.A. înregistrată la ASF  
cu nr. RG/104346/11.12.2015, 

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 delegat, în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A.  
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarea persoană: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. Atestat profesional 
1. Irimiea Victor Tudor 59/24.10.2013 

 

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. Irimiea Victor Tudor PFR02ADEL/121136 
 

Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare BT SECURITIES 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 societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIE NR. 4 / 07.01.2016 
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. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 



având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererile societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/102459/04.12.2015 

și nr. RG/102462/04.12.2015, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A.  
ca urmare a desființării următoarelor sedii secundare de tip agenție: 

- Slatina, str. Primăverii nr. 16, bl. FA11, sc. 7, ap. 3, jud. Olt - Decizia nr. 283/25.03.2011; 
- Sibiu, bd. Victoriei nr. 32, parter, B3, jud. Sibiu - Autorizație nr. 246/09.10.2014. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. are obligația să transmită la ASF copia certificatului  
de înregistrare de mențiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare  
și funcționare menționată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF. 
Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. 
și se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 1 / 07.01.2016 
În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 lit. a) și d), 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 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 Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București, 
înregistrată la ASF cu nr. 95985/05.11.2015, completată prin adresele înregistrate cu nr. 102372/04.12.2015, nr. 108264/29.12.2015 
și nr. 108358/29.12.2015, 

având în vedere următoarele: 
- la data de 29.10.2015, acționarii Fondului Proprietatea S.A., în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,  

au adoptat Hotărârea nr. 6 privind aprobarea actului adițional nr. 4 la Contractul de administrare a investițiilor nr. 45/29.04.2014, 
încheiat între Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București (FTIML)  
și Fondul Proprietatea S.A., 

- prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 4/2010 mai jos prezentate, conform cărora orice modificare  
a contractului de administrare devine aplicabilă și intră în vigoare de la momentul avizului ASF, ceea ce nu permite FTIML 
aplicarea și perceperea retroactivă a comisionului de distribuție în formă modificată, 
„(1) Următoarele modificări intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondului Proprietatea sunt 
supuse avizării CNVM înainte de intrarea în vigoare a acestora: 

a) modificarea contractului de administrare încheiat de către Fondul Proprietatea cu SAI desemnată potrivit prevederilor  
art. 12 alin. (2) din Legea nr. 247/2005;”; 

- Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București a perceput deja la acest moment 
comisioanele de administrare aferente perioadei martie 2015-prezent (comisioane de bază și comisioane pentru distribuții 
suplimentare, plătibile trimestrial), ele fiind încasate conform prevederilor actuale în vigoare existente în actul adițional nr. 2  
la contractul de administrare, act adițional aprobat de acționari în cadrul AGOA din data de 23.09.2014 și avizat de ASF  
prin Avizul nr. 88/20.03.2015, 

în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 06.01.2016,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările contractului de administrare nr. 45/29.04.2014 încheiat între Fondul Proprietatea S.A. și Franklin 
Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din data de 29.10.2015 și cuprinse în actul adițional nr. 4 la contract, cu modificările 
evidențiate în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 
Art. 2. Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București are obligația de a informa acționarii 
Fondului Proprietatea S.A. în cadrul proximei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, asupra modificărilor contractului de 
administrare prevăzute în anexa la prezentul aviz. 
Art. 3. Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București are obligația de a prezenta 
acționarilor Fondului Proprietatea S.A. în cadrul proximei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor o analiză din care să rezulte 
modul în care răscumpărările de acțiuni proprii și returnările de capital social sub forma distribuțiilor suplimentare acordate au avut 
efectul scontat, respectiv modul în care aceste operațiuni și-au atins sau nu obiectivul declarat de administratorul  
S.C. Fondul Proprietatea S.A. și anume reducerea discount-ului dintre VUAN și prețul de tranzacționare al acțiunilor FP. 

De asemenea, Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - Sucursala București are obligația 



identificării și prezentării acționarilor în cadrul respectivei adunări generale, a unor soluții alternative care să fie core late cu obiectivul 
fundamental al activității de administrare a portofoliului colectiv, respectiv reinvestirea fondurilor obținute din vânzarea activelor  
pe baza unei strategii bine definite. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către Franklin Templeton Investment Management Ltd United Kingdom - 
Sucursala București și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
Anexă la Avizul ASF nr. 1 / 07.01.2016 

 
► prevederile referitoare la plata retroactivă a comisionului de distribuție, din anexa la contractul de administrare,  
vor avea următorul conținut: 

 
„2. Comisionul de distribuție 
Este recunoscut faptul că distribuțiile care se efectuează în beneficiul acționarilor ar reduce baza de calcul pe baza căreia este calculat Comisionul 
de Bază. Pentru recompensarea SAI pentru organizarea acestor distribuiri, un comision va fi calculat după cum urmează (o sumă astfel calculată 
cu privire la o anumită perioadă, un „Comision de Distribuție”): 200 de puncte de bază aplicat distribuțiilor totale cu excepția dividendelor (inclusiv, 
dar fără a se limita la, răscumpărări de acțiuni proprii, răscumpărări de GDR-uri FP și returnări de capital social) puse la dispoziție oricând începând 
cu momentul avizării de către ASF a prezentului act adițional, până la 31 martie 2016.” 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 32 / 05.01.2016 
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 notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Malta (MALTA FINANCIAL SERVICES 

AUTHORITY), 
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 următorul număr reprezentând înregistrarea firmei de investiții SWISSQUOTE FINANCIAL 
SERVICES (MALTA) LTD din Malta, care în calitate de intermediar a prestat pe teritoriul României servicii și activități de investiții, 
precum și servicii conexe, în temeiul liberei circulații a serviciilor, după cum urmează: 
 

Nr. crt. Denumire autoritate Denumire FISM Număr de înscriere în Registrul ASF 
1. Malta Financial Services Authority Swissquote Financial Services (Malta) LTD PJM01FISMMLT1662 

 

Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul ASF, forma electronică. 
VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 
 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 33 / 05.01.2016 
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 ASF nr. 33 / 05.01.2016 
 

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

1. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Bordier International Limited PJM01FISMGBR0609 

2. Financial Conduct Authority (United Kingdom) Belador Advisors UK Limited PJM01FISMGBR1268 
 

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 36 / 06.01.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3) și art. 7 alin. (2)  

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 adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/85169/30.09.2015, nr. RG/87318/09.10.2015 și  
nr. RG/90924/22.10.2015 transmise de către domnul Gorgan Octavian, domnul Sandu Adrian și AIPC cu privire la prețul stabilit  
de către expertul autorizat independent Stroescu Ion, 

luând în considerare raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat independent Stroescu Ion, în vederea stabilirii 
prețului care urmează a fi plătit acționarilor care își exercită dreptul de retragere în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2014, 
care a fost transmis ANEVAR în vederea exprimării unei opinii profesionale, 

ca urmare a adresei ANEVAR înregistrate la ASF cu nr. RG/103593/09.12.2015, potrivit căreia „neconformitățile raportului 
de evaluare sunt multiple, astfel încât acesta nu mai poate fi refăcut de către autorul acestuia. Se recomandă refacerea raportului  
de evaluare de către un alt evaluator.”, 

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, 

având în vedere că finalitatea textului normativ prevăzut la art. 6 din Regulamentul ASF nr. 17/2014 privind statutul juridic 
al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, nu a fost atinsă în ceea ce privește 
stabilirea corectă a prețului pentru acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere cu respectarea dispozițiilor legale, 

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. (1) pct. 4 din Legea nr. 297/2004, 
având în vedere obiectivele fundamentale ale ASF, în exercitarea prerogativelor cu care a fost învestită, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Consiliul de administrație al societății FORCONCID S.A. Râmnicu Vâlcea are următoarele obligații: 
a) să solicite oficiului registrului comerțului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la emiterea prezentei decizii, numirea unui 

expert autorizat independent în vederea întocmirii unui nou raport de evaluare în aceiași termeni de referință ca ai evaluării 
realizate de expertul autorizat independent Stroescu Ion; 

b) să dispună măsurile necesare astfel încât acționarii îndreptățiți să fie informați cu privire la noul preț/acțiune determinat  
de expertul autorizat independent și să efectueze regularizările necesare cu acționarii care au încasat contravaloarea acțiunilor 
deținute (dacă este cazul). 

Art. 2. Expertul autorizat independent, desemnat conform art. 1 din prezenta decizie, efectuează raportul de evaluare în aceiași 
termeni de referință ca ai evaluării realizate de expertul autorizat independent Stroescu Ion, în termen de maximum 30 de zile 
lucrătoare de la desemnare. 
Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății FORCONCID S.A. Râmnicu Vâlcea și va fi publicată în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 37 / 06.01.2016 
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 BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. 



înregistrată la ASF cu nr. RG/99342/19.11.2015, completată prin adresa nr. RG/15760/17.12.2015, 
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 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 Autorizație 
1. Nutu Adriana Laura 267/18.11.2014 

 

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. Nutu Adriana Laura PFR02ASIF/082715 
 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 42 / 07.01.2016 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 271/23.09.2015 pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. 349/1259/2012, precum și Hotărârea  
nr. 217/19.11.2015 pronunțată de Tribunalul Specializat ARGEȘ în dosarul nr. 661/1259/2012*; 

- necesitatea înregistrării noilor caracteristici ale ELECTROARGEȘ S.A. la ORC și instituțiile pieței de capital, ca urmare a anulării 
Hotărârilor AGEA nr. 81/14.01.2012 și C.A. nr. 46/09.03.2012, 

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 
în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 06.01.2016,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 13.01.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni 
emise de ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș în baza Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor  
nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al emitentului, ca măsură asiguratorie  
în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință care ar intenționa să deruleze operațiuni 
cu respectivele acțiuni, ca urmare a Hotărârii nr. 271/23.09.2015 pronunțată de Curtea de Apel Pitești în dosarul nr. 349/1259/2012, 
precum și a Hotărârii nr. 217/19.11.2015 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 661/1259/2012*. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se va transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. și emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 43 / 07.01.2016 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3), art. 14 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare aprobat prin OUG nr. 25/2002, aprobată  
cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile  
de vânzare-cumpărare încheiate la datele de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA 
COMPLEX S.A. rămasă definitivă prin soluția Curții de Apel Craiova din data de 16.06.2015, 

având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite ASF, precum și necesitatea protejării investitorilor de bună credință, 

http://portal.just.ro/1259/SitePages/prezentare.aspx
http://portal.just.ro/1259/SitePages/prezentare.aspx


în baza analizei direcției de specialitate și a Hotărârii adoptate în ședința din data de 06.01.2016,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite prezenta 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 13.01.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 de acțiuni 
emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. 
ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa 
să deruleze operațiuni cu acțiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul nr. 16964/63/2013. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 45 / 07.01.2016 
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. 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 RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/100554/25.11.2015, completată prin adresa  

nr. RG/106982/22.12.2015, 
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 RAIFFEISEN BANK S.A., cu sediul 
social situat în București, Calea Floreasca nr. 246 C, Clădirea SKY TOWER, et. 2-7, sector 1, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Autorizație 

1. Gîrlă Mirabela 177/11.07.2014 poz. 2 
 

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. Gîrlă Mirabela PFR02ASIF/152693 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia RAIFFEISEN BANK S.A. și se publică în Buletinul ASF,  
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 61 / 08.01.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art. 27  

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

în temeiul art. 1 alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c¹) din Instrucțiunea nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor 

financiare derivate, cu modificările și completările ulterioare, 
ca urmare a retragerii autorizației Pieței Reglementate la Termen administrată de operatorul de piață Bursa de Valori 

București S.A., prin Decizia ASF nr. 44/07.01.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare  

a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază instrumentele financiare derivate tranzacționate pe piața reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori 
București S.A. și înregistrate la ASF, după cum urmează: 



 

Nr. certificat Data emiterii IFD Piața reglementată Tipul contractului 

1 15/06/2007 Bet TM Index Futures BVB Futures 

2 25/09/2007 Bet FI Index Futures BVB Futures 

3 01/02/2008 Usd/Ron Futures BVB Futures 
4 01/02/2008 Eur/Ron Futures BVB Futures 

5 01/02/2008 SIF 1 Futures BVB Futures 

6 01/02/2008 SIF 2 Futures BVB Futures 
7 01/02/2008 SIF 3 Futures BVB Futures 

8 01/02/2008 SIF 4 Futures BVB Futures 

9 01/02/2008 SIF 5 Futures BVB Futures 
10 01/02/2008 SNP Futures BVB Futures 

11 01/02/2008 TEL Futures BVB Futures 

12 01/02/2008 TLV Futures BVB Futures 

13 22/02/2008 TGN Futures BVB Futures 
14 22/02/2008 EBS Futures BVB Futures 

15 28/10/2010 ROTX Futures BVB Futures 

16 28/10/2010 BVB Futures BVB Futures 
17 26/01/2011 FP Futures BVB Futures 

18 29/03/2011 Gold Futures BVB Futures 

19 12/07/2011 Brent Crude Oil BVB Futures 
20 12/07/2011 Silver Futures BVB Futures 

21 19/10/2011 Grâu Panificație UE BVB Futures 
 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către S.C. Bursa de Valori București S.A. și se publică în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 


