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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1168 / 01.06.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din 

OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- prevederile art. 173 alin. (1) şi art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările 

ulterioare,  
- prevederile art. 15 alin. (10) şi alin.(11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobi liare, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- adresele SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca înregistrate la ASF cu nr. RG/19060/18.03.2016, nr. RG/33792/05.05.2016 și 

nr. RG/37630/19.05.2016, 
- hotărârea AGEA CARMECO S.A. Constanța din data de 22.01.2016, de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a nr. 514/02.02.2016,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 01.06.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul proporţionat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 10.02.2016, în cadrul dreptului de 
preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății CARMECO S.A. Constanța, care urmează să fie 
publicat pe site-ul web al intermediarului (www.btsecurities.ro), cu următoarele caracteristici: 

- Obiectul ofertei: maxim 98.714.460 acţiuni  
- Perioada de derulare: 06.06.2016 – 06.07.2016 
- Preţul de subscriere: 0,1 lei/acțiune 
- Intermediarul ofertei: SSIF BT SECURITIES S.A. Cluj-Napoca 
- Locul de subscriere: La sediul central al BT Securities din Cluj-Napoca și la agențiile BT Securities autorizate de ASF, prevăzute 

în Anexa 1 la prospect.  
Art. 2. Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospectul de ofertă. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operaţiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă şi ale 
reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei şi ofertantului, cu luarea în considerare a atribuţiilor fiecăruia. 
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la ASF însoţită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza 
subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de 
Supraveghere Financiară. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF. 

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1169 / 01.06.2016 
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 înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 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 data 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 data 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 şi 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 01.06.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară emite prezenta,  
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 15.06.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 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 protecţiei proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona 
să deruleze operaţiuni cu acţiuni 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. şi emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1170 / 01.06.2016 
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 înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 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.269/10.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 45064/3/2014, prin care admite apelul, 
schimbă în tot sentința atacată în sensul că admite cererea și dispune anularea hotărârii AGEA din data de 17.11.2014, 
definitivă; 

Având în vedere atribuțiile şi 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 01.06.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară emite prezenta,  
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 10.06.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 228.098 acțiuni 
emise de societatea UNIREA SHOPPING CENTER S.A. București (CUI:328521) și deținute de: Adamescu Carmen -  
120.050 acțiuni, Leu Marina - 45.000 acțiuni, Bănică Andreea-Daniela - 45.000 acțiuni, Vărășteanu Mariana - 5.966 acțiuni,  
Țabără Ana - 50 acțiuni, Boțocan Ovidiu-Iustin - 5.966 acțiuni, Manea Violeta-Adriana - 50 acțiuni, Ionescu Eugen - 5.966 acțiuni,  
Dinu Cristian - 50 acțiuni ca măsură asiguratorie  în vederea protecţiei  proprietarilor, precum şi  a potenţialilor cumpărători de bună 
credinţă, care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu acţiuni în contextul obligațiilor născute ca efect al litigiului care a format dosarul 
nr.45064/3/2014. 
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. şi emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 1171 / 01.06.2016 
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 înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii 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, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. 349/1259/2012 precum şi hotărârea 
nr.217/19.11.2015, pronunţată de Tribunalul Specializat ARGEŞ în dosarul nr. 661/1259/2012*, 

- necesitatea înregistrării noilor caracteristici ale ELECTROARGEȘ S.A. la O.R.C. şi instituţiile pieţei de capital, ca urmare a 



 

 

anulării hotărârilor AGEA nr. 81/14.01.2012 şi C.A. nr. 46/09.03.2012, 
- având în vedere atribuțiile şi 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 01.06.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară emite prezenta,  

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 15.06.2016, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 acţiuni 
emise de ELECTROARGEŞ S.A. Curtea de Argeș în baza hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor nr.81/14.01.2012 
şi a hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al emitentului, ca măsură asiguratorie în vederea protecţiei 
proprietarilor, precum şi a potenţialilor cumpărători de bună credinţă, care ar intenţiona să deruleze operaţiuni cu respectivele 
acţiuni, ca urmare a hotărârii nr. 271/23.09.2015 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti în dosarul nr. 349/1259/2012, precum şi a 
hotărârii nr. 217/19.11.2015 pronunţată de Tribunalul Specializat Argeş 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 
piaţă Bursa de Valori Bucureşti şi se comunică DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. şi emitentului. 

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 


