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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 106 / 05.08.2016 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare, 

în temeiul art.63 și art. 65 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, aprobată prin 
Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art.103, art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 
societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/24742/07.04.2016, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/27832/18.04.2016, nr. RG/36073/13.05.2016, nr. RG/40702/02.06.2016, nr. RG/45263/ 
24.06.2016 și nr. RG/49691/11.07.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BRD Diverso, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., în conformitate cu actul adiţional la prospectul de emisiune şi regulile fondului, în forma 
prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.  
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligaţia publicării notei de informare 
a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la 
data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF forma electronică. 

PREȘEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Autorizația ASF nr. 106 / 05.08.2016 
 

Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD Diverso, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., după cum urmează: 

 
I. În cadrul Prospectului de emisiune: 



 
1) Paragraful 8 de la pct. 1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD DIVERSO se modifica și va avea 
următorul cuprins: 
 
“Consiliul de Administratie al Administratorului este responsabil pentru definirea strategiei investitionale a Fondului, conform cu 
prevederile prezentului Prospect de emisiune, ale Regulilor Fondului si ale Contractului de societate, si este compus din urmatorii 
membri, cu experienta profesionala in activitati financiare astfel: 
 
1. Mihai Purcarea - Presedinte al Consiliului de Administratie, Director general al societatii de administrare avand o experienta 
profesionala de peste 10 de ani in activitati financiare; 
2.Adrian Catalin Jantea – membru al Consiliului de Administratie, Director al Departamentului Retail in cadrul Polului Comercial al 
retelei din cadrul BRD Groupe Societe Generale, avand o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare; 
3. Dorin Savu - membru al Consiliului de Administratie, Director Executiv al Sucursalei Mari Clienti Coporativi din cadrul BRD Groupe 
Societe Generale cu o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare.” 
 
2) Paragraful 9 de la pct.1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD Diverso se modifica și va avea 
următorul cuprins: 
 
“Conducerea Societatii de Administrare a Investitiilor este asigurata in sensul prevazut de art.12 alin.(1) din OUG nr.32/2012, de 
urmatoarele persoane: 
 
1. Mihai Purcarea, in calitate de Director - Director general, avand experienta profesionala de peste 10 ani in activitati 
financiare; 
2. Dragos ALEXANDRESCU, in calitate de Director - Manager financiar, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati 
financiare; 
3. Viorel Marin, in calitate de inlocuitor de Director - Manager Risc, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati financiare.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.1 raman neschimbate. 
 
3) Pct. 3.4 “Unitatile de fond” din Prospectul de emisiune se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
 

 “Fondul emite unitati de fond, denominate in lei, a caror valoare nominala (initiala) este de 100 (una suta) lei.  
Unitatile de fond se vor achizitiona la pretul de emisiune publicat pentru ziua subscrierii. Cantitatea minima recomandata la 

investitia initiala este de 10 unitati de fond, orice subscriere ulterioara fiind de minim o unitate de fond.  
Investitorii pot subscrie si rascumpara apoi unitati de fond sau fractiuni de unitati de fond de pana la a patra zecimala. 

Detinerea minima este de o unitate de fond. 
“Evidenta fractiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale la cel mai apropiat intreg”. 
In cazul in care, ca urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate de fond, in mod 

obligatoriu, cu aceeasi ocazie, va fi rascumparata automat si fractiunea reziduala. 
In cazul detinerii in comun a unei unitati de fond, detinatorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile si 

obligatiile aferente unitatii de fond in raporturile cu societatea de administrare a investitiilor.” 
 
4) Paragraful 3 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
[...] 
„Cererea de subscriere va fi depusă la ghişeele Distribuitorului de unităţi ale Fondului, online in cadrul serviciului MyBRD Net al 
Distribuitorului sau la sediul societăţii de administrare.” 
[...] 
 
5) Prima teza de la paragraful 11 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul My BRD Net, 
prin transfer bancar in contul indicat de Administratorul Fondului.” 
[...] 
 
Toate celelalte prevederi de la pct. 3.5.1. raman neschimbate. 
 
6) Ultima teza de la paragraful 7 pct.3.5.2. “Rascumpararea unitatilor de fond”, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
[...] 
“Principiile de investitii ale Fondului de stabilitate si lichiditate vor permite o politica de mare flexibilitate, in majoritatatea cazurilor timpul 
limita pentru achitarea contravalorii unitatilor de fond rascumparate fiind de trei zile lucratoare de la data depunerii cererii de 
rascumparare” 
[...] 



 
7) Paragraful 9 de la pct. 3.5.2. “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
“Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionarii acestora 
(FIFO). “Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.5.2 raman neschimbate. 
 
8) La pct. 3.5.4 “Distribuitorul unitatilor de fond” paragraful 2 ultima teza se modifică după cum urmează: 
[...] 
“Serviciul MyBRD Net pentru subscrierea/rascumpararea unitatilor de fond va fi diponibil numai investitorilor care au efectuat 
deja prima subscriere la fondul BRD Diverso in una din unitatile distribuitorului”. 
[...] 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.5.4. raman neschimbate. 
 
II. În cadrul Regulilor Fondului:  
 
1) Paragraful 3 de la pct. 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
[...] 
“Cererea de subscriere va fi depusa la ghiseele Distribuitorului de unitati ale fondului, online prin serviciul MyBRD Net al 
Distribuitorului sau la sediul societatii de administrare”. 
[...] 
 
2) Paragraful 10 de la pct 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” prima teza se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
[...] 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul MyBRD Net, prin 
transfer bancar in contul indicat de Administrator”. 
[...]  
Toate celelalte prevederi de la pct 3.8.1.1. raman neschimbate.  
 
3) Paragraful 7 de la pct 3.8.1.2. “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins, dupa cum 
urmeaza:  
[...] 
“Principiile de investitii ale Fondului de stabilitatea si lichiditate vor permite o politica de mare flexibilitate, in majoritatea cazurilor timpul 
limita pentru achitarea contravalorii unitatilor de fond rascumparate fiind de trei zile lucratoare de la data depunerii cererii de 
rascumparare”. 
[...] 
 
4) Paragraful 11 de la pct. 3.8.1.2 “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionar ii acestora 
(FIFO). Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct 3.8.1.2. raman neschimbate.  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 107 / 05.08.2016 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare, 

în temeiul art.63 și art. 65 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, aprobată prin 
Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 103, art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 
societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr.  RG/24742/07.04.2016, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/27832/18.04.2016, nr. RG/36073/13.05.2016, nr. RG/40702/02.06.2016,  



nr. RG/45263/24.06.2016 și nr. RG/49691/11.07.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BRD Simfonia, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., în conformitate cu actul adiţional la prospectul de emisiune şi regulile fondului, în forma 
prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligaţia publicării notei de informare 
a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la 
data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF forma electronică.  

PREȘEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Autorizația ASF nr. 107 / 05.08.2016 
 

Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD Simfonia, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., după cum urmează: 

 
I. În cadrul Prospectului de emisiune: 
 
1) Paragraful 8 de la pct. 1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD Simfonia” se modifica și va 
avea următorul  cuprins: 
 
“Consiliul de Administratie al Administratorului este responsabil pentru definirea strategiei investitionale a Fondului, conform cu 
prevederile prezentului Prospect de emisiune, ale Regulilor Fondului si ale Contractului de societate, si este compus din urmatorii 
membri, cu experienta profesionala in activitati financiare astfel: 
1. Mihai Purcarea - Presedinte al Consiliului de Administratie, Director general al societatii de administrare avand o experienta 
profesionala de peste 10 de ani in activitati financiare; 
2. Adrian Catalin Jantea – membru al Consiliului de Administratie, Director al Departamentului Retail in cadrul Polului Comercial al 
retelei din cadrul BRD Groupe Societe Generale, avand o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare; 
3. Dorin Savu - membru al Consiliului de Administratie, Director Executiv al Sucursalei Mari Clienti Coporativi din cadrul BRD Groupe 
Societe Generale cu o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare.” 
 
2) Paragraful 9 de la pct.1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD Simfonia” se modifica și va 
avea următorul cuprins: 
 
“Conducerea Societatii de Administrare a Investitiilor este asigurata in sensul prevazut de art.12 alin. (1) din OUG nr.32/2012, de 
urmatoarele persoane: 
 
1. Mihai Purcarea, in calitate de Director - Director general, avand experienta profesionala de peste 10 ani in activitati 
financiare; 
2. Dragos ALEXANDRESCU, in calitate de Director - Manager financiar, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati 
financiare; 
3. Viorel Marin, in calitate de inlocuitor de Director - Manager Risc, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati financiare.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.1 raman neschimbate. 
 
3) Pct. 3.4 “Unitatile de fond” din Prospectul de emisiune se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
 
Fondul emite unitati de fond, denominate in lei, a caror valoare nominala (initiala) este de 10 (zece) lei.  
Unitatile de fond se vor achizitiona la pretul de emisiune publicat pentru ziua subscrierii. Cantitatea minima recomandata la investitia 
initiala este de 10 unitati de fond, orice subscriere ulterioara fiind de minim o unitate de fond.  
Investitorii pot subscrie si rascumpara apoi unitati de fond sau fractiuni de unitati de fond de pana la a patra zecimala. Detinerea 
minima este de o unitate de fond. 
“Evidenta fractiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale la cel mai apropiat intreg”. 



In cazul in care, ca urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate de fond, in mod obligatoriu, 
cu aceeasi ocazie, va fi rascumparata automat si fractiunea reziduala. 
In cazul detinerii in comun a unei unitati de fond, detinatorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile si obligatiile 
aferente unitatii de fond in raporturile cu societatea de administrare a investitiilor.” 
 
4) Paragraful 3 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
[...] 
„Cererea de subscriere va fi depusă la ghişeele Distribuitorului de unităţi ale Fondului, online in cadrul serviciului MyBRD Net al 
Distribuitorului sau la sediul societăţii de administrare.” 
[...] 
 
5) Prima teza de la paragraful 11 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
 “Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul My BRD Net, 
prin transfer bancar in contul indicat de Administratorul Fondului.” 
[...] 
 
Toate celelalte prevederi de la pct. 3.5.1. raman neschimbate. 
 
6) Paragraful 11 de la pct. 3.5.2. “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionarii acestora 
(FIFO). Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 

 
Toate celelalte prevederi de la pct. 3.5.2. raman neschimbate. 

 
7) La pct. 3.5.4 “Distribuitorul unitatilor de fond”  paragraful 2 ultima teza se modifică după cum urmează : 
 
“Serviciul MyBRD Net pentru subscrierea/rascumpararea unitatilor de fond va fi diponibil numai investitorilor care au efectuat deja 
prima subscriere la fondul BRD Simfonia in una din unitatile distribuitorului”. 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.5.4. raman neschimbate. 
 
II.  În cadrul Regulilor fondului: 
 
1) Paragraful 3 de la pct. 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
[...] 
“Cererea de subscriere va fi depusa la ghiseele Distribuitorului de unitati ale fondului, online prin serviciul MyBRD Net al 
Distribuitorului sau la sediul societatii de administrare”. 
[...] 
 
2) Paragraful 11 de la pct 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” prima teza se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
[...] 
 
 “Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul MyBRD Net, 
prin transfer bancar in contul indicat de Administrator”. 
[...]   
Toate celelalte prevederi de la pct 3.8.1.1. raman neschimbate.  

 
3) Paragraful 10 de la pct. 3.8.1.2 “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionarii acestora 
(FIFO). Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct 3.8.1.2. raman neschimbate.  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 108 / 05.08.2016 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare, 
în temeiul art.63 și art. 65 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, aprobată prin 
Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art.103, art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 
societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/24742/07.04.2016, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/27832/18.04.2016, nr. RG/36073/13.05.2016, nr. RG/40702/02.06.2016, nr. RG/45263/ 
24.06.2016 și nr. RG/49691/11.07.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BRD Obligaţiuni, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., în conformitate cu actul adiţional la prospectul de emisiune şi regulile fondului, în forma 
prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.  
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligaţia publicării notei de informare 
a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la 
data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF forma electronică.  

PREȘEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Autorizația ASF nr. 108 / 05.08.2016 
 

Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD Obligaţiuni, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., după cum urmează: 
 

I.  În cadrul Prospectului de emisiune: 
 

1) Paragraful 8 de la pct. 1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD Obligatiuni” se modifica și 
va avea următorul cuprins: 
 
“Consiliul de Administratie al Administratorului este responsabil pentru definirea strategiei investitionale a Fondului, conform cu 
prevederile prezentului Prospect de emisiune, ale Regulilor Fondului si ale Contractului de societate, si este compus din urmatorii 
membri, cu experienta profesionala in activitati financiare astfel: 
 
1. Mihai Purcarea - Presedinte al Consiliului de Administratie, Director general al societatii de administrare avand o experienta 
profesionala de peste 10 de ani in activitati financiare; 
2. Adrian Catalin Jantea – membru al Consiliului de Administratie, Director al Departamentului Retail in cadrul Polului Comercial al 
retelei din cadrul BRD Groupe Societe Generale, avand o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare; 
3. Dorin Savu - membru al Consiliului de Administratie, Director Executiv al Sucursalei Mari Clienti Coporativi din cadrul BRD Groupe 
Societe Generale cu o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare.” 
 
2) Paragraful 9 de la pct.1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD Obligatiuni” se modifica și va avea 
următorul cuprins: 
 
“Conducerea Societatii de Administrare a Investitiilor este asigurata in sensul prevazut de art.12 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, de 
urmatoarele persoane: 
 
1. Mihai Purcarea, in calitate de Director - Director general, avand experienta profesionala de peste 10 ani in activitati 
financiare; 
2. Dragos ALEXANDRESCU, in calitate de Director - Manager financiar, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati 
financiare; 
3. Viorel Marin, in calitate de inlocuitor de Director - Manager Risc, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati financiare.” 
  



Toate celelalte prevederi de la pct.1 raman neschimbate. 
 
3) Pct. 3.4 “Unitatile de fond” din Prospectul de emisiune se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
 “Fondul emite unitati de fond, denominate in lei, a caror valoare nominala (initiala) este de 100 (una suta) lei.  
Unitatile de fond se vor achizitiona la pretul de emisiune publicat pentru ziua subscrierii. Cantitatea minima recomandata la investitia 
initiala este de 10 unitati de fond, orice subscriere ulterioara fiind de minim o unitate de fond.  
Investitorii pot subscrie si rascumpara apoi unitati de fond sau fractiuni de unitati de fond de pana la a patra zecimala. Detinerea 
minima este de o unitate de fond. 
“Evidenta fractiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale la cel mai apropiat intreg”. 
In cazul in care, ca urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate de fond, in mod obligatoriu, 
cu aceeasi ocazie, va fi rascumparata automat si fractiunea reziduala. 

In cazul detinerii in comun a unei unitati de fond, detinatorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile si obligatiile 
aferente unitatii de fond in raporturile cu societatea de administrare a investitiilor.” 
 
4) Paragraful 3 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
[…] 
„Cererea de subscriere va fi depusă la ghişeele Distribuitorului de unităţi ale Fondului, online in cadrul serviciului MyBRD Net al 
Distribuitorului sau la sediul societăţii de administrare.” 
[...] 

 
5) Prima teza de la paragraful 10 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul My BRD Net, prin 
transfer bancar in contul indicat de Administratorul Fondului.” 
[...] 
 
Toate celelalte prevederi de la pct. 3.5.1. raman neschimbate. 

 
6) Paragraful 11 de la pct. 3.5.2. “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionarii acestora 
(FIFO). Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 

 
Toate celelalte prevederi de la pct. 3.5.2. raman neschimbate. 

 
7) La pct. 3.5.4 “Distribuitorul unitatilor de fond”  paragraful 2 ultima teza se modifică după cum urmează: 

[...] 
“Serviciul MyBRD Net pentru subscrierea/rascumpararea unitatilor de fond va fi diponibil numai investitorilor care au efectuat 
deja prima subscriere la fondul BRD Obligatiuni in una din unitatile distribuitorului”. 

[...] 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.5.4. raman neschimbate. 
 
II.  În cadrul Regulilor Fondului:  

 
 

1) Paragraful 3 de la pct. 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
[...] 

“Cererea de subscriere va fi depusa la ghiseele Distribuitorului de unitati ale fondului, online prin serviciul MyBRD Net al Distribuitorului 
sau la sediul societatii de administrare”. 

[...]. 
 

2) Paragraful 10 de la pct 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” prima teza se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza: 

[...] 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul MyBRD Net, prin 
transfer bancar in contul indicat de Administrator”. 

[...] 
Toate celelalte prevederi de la pct 3.8.1.1. raman neschimbate.  
 

3) Paragraful 11 de la pct. 3.8.1.2 “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionarii acestora 
(FIFO). Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 



rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct 3.8.1.2. raman neschimbate.  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 109 / 05.08.2016 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare, 

în temeiul art.63 și art. 65 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, aprobată prin 
Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art.103, art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 
societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr.RG/24742/07.04.2016, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/27832/18.04.2016, nr. RG/36073/13.05.2016, nr. RG/40702/02.06.2016, nr. RG/45263/ 
24.06.2016 și nr. RG/49691/11.07.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BRD USD Fond, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., în conformitate cu actul adiţional la prospectul de emisiune şi regulile fondului, în forma 
prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.  
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligaţia publicării notei de informare 
a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la 
data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF forma electronică.  

PREȘEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Autorizația ASF nr. 109 / 05.08.2016 
 

Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD USD Fond, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., după cum urmează: 

 
I.  În cadrul Prospectului de emisiune: 

 
1) Paragraful 8 de la pct. 1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD USD Fond” se modifica și va avea 
următorul  cuprins: 
 
“Consiliul de Administratie al Administratorului este responsabil pentru definirea strategiei investitionale a Fondului, conform cu 
prevederile prezentului Prospect de emisiune, ale Regulilor Fondului si ale Contractului de societate, si este compus din urmatorii 
membri, cu experienta profesionala in activitati financiare astfel: 
 
1. Mihai Purcarea - Presedinte al Consiliului de Administratie, Director general al societatii de administrare avand o experienta 
profesionala de peste 10 de ani in activitati financiare; 
2. Adrian Catalin Jantea – membru al Consiliului de Administratie, Director al Departamentului Retail in cadrul Polului Comercial al 
retelei din cadrul BRD Groupe Societe Generale, avand o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare; 
3. Dorin Savu - membru al Consiliului de Administratie, Director Executiv al Sucursalei Mari Clienti Coporativi din cadrul BRD Groupe 
Societe Generale cu o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare.” 
 
2) Paragraful 9 de la pct.1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD USD Fond” se modifica și va avea 
următorul cuprins: 



 
“Conducerea Societatii de Administrare a Investitiilor este asigurata in sensul prevazut de art.12 alin. (1) din OUG nr.32/2012, de 
urmatoarele persoane: 
 
1. Mihai Purcarea, in calitate de Director - Director general, avand experienta profesionala de peste 10 ani in activitati 
financiare; 
2. Dragos ALEXANDRESCU, in calitate de Director - Manager financiar, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati 
financiare; 
3. Viorel Marin, in calitate de inlocuitor de Director - Manager Risc, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati financiare.” 
  
Toate celelalte prevederi de la pct.1 raman neschimbate. 
 
3) Paragraful 4 de la pct. 3.4 “Unitatile de fond” din Prospectul de emisiune se modifica și va avea următorul cuprins:  
“Evidenta fractiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale la cel mai apropiat intreg”. 
 
4) Paragraful 3 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica și va avea următorul cuprins: 
[...] 
„Cererea de subscriere va fi depusă la ghişeele Distribuitorului de unităţi ale Fondului, online in cadrul serviciului MyBRD Net al 
Distribuitorului sau la sediul societăţii de administrare.” 
[...] 
 
5) Prima teza de la paragraful 11 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica și va avea următorul cuprins: 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul My BRD Net, prin 
transfer bancar in contul indicat de Administratorul Fondului.” 
[...] 
 
Toate celelalte prevederi de la pct. 3.5.1. raman neschimbate. 
 
6) Paragraful 11 de la pct. 3.5. 2 “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
”Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionarii acestora  
(FIFO). “Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.5.2 raman neschimbate. 
 
7) La pct. 3.5.4 “Distribuitorul unitatilor de fond”  paragraful 2 ultima teza se modifică după cum urmează: 
[...] 
 
“Serviciul MyBRD Net pentru subscrierea/rascumpararea unitatilor de fond va fi diponibil numai investitorilor care au efectuat 
deja prima subscriere la fondul BRD USD Fond in una din unitatile distribuitorului”. 
[...] 
 
Toate celelalte prevedri de la pct.3.5.4. raman neschimbate. 
 
8) Paragraful 4 de la pct. 3.6.2. “Metoda de calcul a valorii activului net” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
“In situatia in care elementele de activ sunt denominate in valute pentru care B.N.R. nu stabileste curs de referinta se utilizeaza cursul 
de referinta al monedei respective fata de USD, comunicat de banca centrala a tarii in moneda careia este denominat elementul de 
activ.si cursul usd/ron comunicat de B.N.R. in ziua pentru care se efectueaza calculul.” 
 
9) Paragraful 5 de la pct.3.6.2 “Metoda de calcul a valorii activului net” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
„Avand in vedere ca activul fondului este denominat in USD, pentru transformarea activelor exprimate in alte valute liber convertibile 
in moneda de denominare a Fondului, se utilizeaza cursul de referinta comunicat in ziua pentru care se efectueaza calculul de catre 
Federal Reserve Bank(FED).” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.6.2 raman neschimbate. 
 
II. În cadrul Regulilor Fondului:  
 
1) Paragraful 3 de la pct. 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
[...] 
“Cererea de subscriere va fi depusa la ghiseele Distribuitorului de unitati ale fondului, online prin serviciul MyBRD Net al Distribuitorului 



sau la sediul societatii de administrare”. 
[...] 
 
2) Paragraful 11 de la pct 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” prima teza se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
[...] 
 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul MyBRD Net, prin 
transfer bancar in contul indicat de Administrator”. 
[...] 
Toate celelalte prevederi de la pct 3.8.1.1. raman neschimbate.  
 
3) Paragraful 12 de la pct. 3.8.1.2 ”Rascumpararea unitatilor de fond’ se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionarii acestora 
(FIFO). “Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.8.1.2. raman neschimbate 
 
4) Paragraful 4 de la pct. 3.9.2. “Metoda de calcul a valorii activului net” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
“In situatia in care elementele de activ sunt denominate in valute pentru care B.N.R. nu stabileste curs de referinta se utilizeaza cursul 
de referinta al monedei respective fata de USD, comunicat de banca centrala a tarii in moneda careia este denominat elementul de 
activ.si cursul usd/ron comunicat de B.N.R. in ziua pentru care se efectueaza calculul.” 
 
5) Paragraful 5 de la pct.3.9.2 “Metoda de calcul a valorii activului net” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
„Avand in vedere ca activul fondului este denominat in USD, pentru transformarea activelor exprimate in alte valute liber convertibile 
in moneda de denominare a Fondului, se utilizeaza cursul de referinta comunicat in ziua pentru care se efectueaza calculul de catre 
Federal Reserve Bank(FED).” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.9.2. raman neschimbate. 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 110 / 05.08.2016 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare, 

în temeiul art.63 și art. 65 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, aprobată prin 
Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art.103, art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 
societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr.RG/24742/07.04.2016, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/27832/18.04.2016, nr.RG/36073/13.05.2016, nr.RG/40702/02.06.2016, nr.RG/45263/ 
24.06.2016 și nr.RG/49691/11.07.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BRD Euro Fond, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., în conformitate cu actul adiţional la prospectul de emisiune şi regulile fondului, în forma 
prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.  
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligaţia publicării notei de informare 
a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la 
data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 



Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF forma electronică.  

PREȘEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Autorizația ASF nr. 110 / 05.08.2016 
 

Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD Euro Fond, administrat de BRD Asset 
Management S.A.I. S.A., după cum urmează: 
 

I. În cadrul Prospectului de emisiune: 
 
1) Paragraful 8 de la pct. 1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD Euro Fond se modifica și va avea 
următorul cuprins: 
 
“Consiliul de Administratie al Administratorului este responsabil pentru definirea strategiei investitionale a Fondului, conform cu 
prevederile prezentului Prospect de emisiune, ale Regulilor Fondului si ale Contractului de societate, si este compus din urmatorii 
membri, cu experienta profesionala in activitati financiare astfel: 
 
1. Mihai Purcarea - Presedinte al Consiliului de Administratie, Director general al societatii de administrare avand o experienta 
profesionala de peste 10 de ani in activitati financiare; 
2. Adrian Catalin Jantea – membru al Consiliului de Administratie, Director al Departamentului Retail in cadrul Polului Comercial al 
retelei din cadrul BRD Groupe Societe Generale, avand o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare; 
3. Dorin Savu - membru al Consiliului de Administratie, Director Executiv al Sucursalei Mari Clienti Coporativi din cadrul BRD Groupe 
Societe Generale cu o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare.” 
 
2) Paragraful 9 de la pct.1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD Euro Fond se modifica și va avea 
următorul cuprins: 
 
“Conducerea Societatii de Administrare a Investitiilor este asigurata in sensul prevazut de art.12 alin. (1) din OUG nr. 32/2012, de 
urmatoarele persoane: 
 
1. Mihai Purcarea, in calitate de Director - Director general, avand experienta profesionala de peste 10 ani in activitati 
financiare; 
2. Dragos ALEXANDRESCU, in calitate de Director - Manager financiar, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati 
financiare; 
3. Viorel Marin, in calitate de inlocuitor de Director - Manager Risc, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati financiare.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.1 raman neschimbate. 
 
3) Paragraful 4 de la pct. 3.4 “Unitatile de fond” din Prospectul de emisiune se modifica și va avea următorul cuprins:  
[...] 
“Evidenta fractiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale la cel mai apropiat intreg”. 
[...] 
 
Toate celelalte pevederi de la pct.3.4. raman neschimbate. 
 
4) Paragraful 3 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica și va avea următorul cuprins:  
[...] 
„Cererea de subscriere va fi depusă la ghişeele Distribuitorului de unităţi ale Fondului, online in cadrul serviciului MyBRD Net al 
Distribuitorului sau la sediul societăţii de administrare.” 
[...] 
 
5) Prima teza de la paragraful 11 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica și va avea următorul cuprins: 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul My BRD Net, prin 
transfer bancar in contul indicat de Administratorul Fondului.” 
[...] 
 
Toate celelalte prevederi de la pct. 3.5.1. raman neschimbate. 
 
6) Paragraful 11 de la pct. 3.5. 2 “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
”Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionar ii acestora  



(FIFO). “Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.5.2 raman neschimbate. 
 
7) La pct. 3.5.4 “Distribuitorul unitatilor de fond”  paragraful 2 ultima teza se modifică după cum urmează: 
[...] 
“Serviciul MyBRD Net pentru subscrierea/rascumpararea unitatilor de fond va fi diponibil numai investitorilor care au efectuat deja 
prima subscriere la fondul BRD Euro Fond in una din unitatile distribuitorului”. 
[...] 
 
Toate celelalte prevedri de la pct.3.5.4. raman neschimbate. 
 
II. În cadrul Regulilor Fondului:  
 
1) Paragraful 3 de la pct. 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 [...] 
“Cererea de subscriere va fi depusa la ghiseele Distribuitorului de unitati ale fondului, online prin serviciul MyBRD Net al Distribuitorului 
sau la sediul societatii de administrare”. 
[...] 
 
2) Paragraful 11 de la pct 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 [...] 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul MyBRD Net, prin 
transfer bancar in contul indicat de Administrator”. 
[...] 
 
Toate celelalte prevederi de la pct 3.8.1.1. raman neschimbate.  
 
3) Paragraful 12 de la pct. 3.8.1.2 ”Rascumpararea unitatilor de fond’ se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionarii acestora 
(FIFO). “Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.8.1.2. raman neschimbate 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 111 / 05.08.2016 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare, 

în temeiul art.63 și art. 65 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, aprobată prin 
Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art.103, art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 
societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/24742/07.04.2016, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/27832/18.04.2016, nr. RG/36073/13.05.2016, nr. RG/40702/02.06.2016, nr. RG/45263/ 
24.06.2016 și nr. RG/49691/11.07.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BRD Index, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., în conformitate cu actul adiţional la prospectul de emisiune şi regulile fondului, în forma 
prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.  
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligaţia publicării notei de informare 
a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la 
data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 



Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF forma electronică.  

PREȘEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Autorizația ASF nr. 111 / 05.08.2016 
 

Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD Index, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., după cum urmează: 

 
I. În cadrul Prospectului de emisiune: 

 
1) Paragraful 7 de la pct. 1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD Index se modifica și va avea 
următorul  cuprins: 
 
“Consiliul de Administratie al Administratorului este responsabil pentru definirea strategiei investitionale a Fondului, conform cu 
prevederile prezentului Prospect de emisiune, ale Regulilor Fondului si ale Contractului de societate, si este compus din urmatorii 
membri, cu experienta profesionala in activitati financiare astfel: 
 
1. Mihai Purcarea - Presedinte al Consiliului de Administratie, Director general al societatii de administrare avand o experienta 
profesionala de peste 10 de ani in activitati financiare; 
2. Adrian Catalin Jantea – membru al Consiliului de Administratie, Director al Departamentului Retail in cadrul Polului Comercial al 
retelei din cadrul BRD Groupe Societe Generale, avand o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare; 
3. Dorin Savu - membru al Consiliului de Administratie, Director Executiv al Sucursalei Mari Clienti Coporativi din cadrul BRD Groupe 
Societe Generale cu o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare.” 
 
2) Paragraful 8 de la pct.1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD Index se modifica și va avea 
următorul cuprins: 
 
“Conducerea Societatii de Administrare a Investitiilor este asigurata in sensul prevazut de art.12 alin.(1) din OUG nr.32/2012, de 
urmatoarele persoane: 
 
1. Mihai Purcarea, in calitate de Director - Director general, avand experienta profesionala de peste 10 ani in activitati 
financiare; 
2. Dragos ALEXANDRESCU, in calitate de Director - Manager financiar, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati 
financiare; 
3. Viorel Marin, in calitate de inlocuitor de Director - Manager Risc, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati financiare.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.1 raman neschimbate. 
 
3) Paragraful 4 de la pct. 3.4 “Unitatile de fond” din Prospectul de emisiune se modifica și va avea următorul cuprins: 
 [...] 
“Evidenta fractiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale la cel mai apropiat intreg”. 
[...] 
 
4) Paragraful 3 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica și va avea următorul cuprins: 
 [...] 
„Cererea de subscriere va fi depusă la ghişeele Distribuitorului de unităţi ale Fondului, online in cadrul serviciului MyBRD Net al 
Distribuitorului sau la sediul societăţii de administrare.” 
[...] 
 
5) Prima teza de la paragraful 12 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica și va avea următorul cuprins: 
 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul My BRD Net, prin 
transfer bancar in contul indicat de Administratorul Fondului.” 
[...] 
 
Toate celelalte prevederi de la pct. 3.5.1. raman neschimbate. 
 



6) Ultima teza de la paragraful 7 pct.3.5.2. “Rascumpararea unitatilor de fond”, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
[...] 
“Principiile de investitii ale Fondului de stabilitate si lichiditate vor permite o politica de mare flexibilitate, in majoritatatea cazurilor timpul 
limita pentru achitarea contravalorii unitatilor de fond rascumparate fiind de trei zile lucratoare de la data depunerii cererii de 
rascumparare” 
[...] 
 
7) Paragraful 9 de la pct. 3.5. 2 “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Eventualele comisioane de rascumparare colectate, intra în activele Fondului, spre beneficiul investitorilor detinatori de unitati de 
fond. Anularea unitatilor de fond se realizeaza in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de inregistrare a cererii de rascumparare. 
Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionarii acestora  
(FIFO). “Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.5.2 raman neschimbate. 
 
8) La pct. 3.5.4 “Distribuitorul unitatilor de fond”  paragraful 2 ultima teza se modifică după cum urmează: 
[...] 
“Serviciul MyBRD Net pentru subscrierea/rascumpararea unitatilor de fond va fi diponibil numai investitorilor care au efectuat 
deja prima subscriere la fondul BRD Index in una din unitatile distribuitorului”. 
[...] 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.5.4. raman neschimbate. 
 
II.  În cadrul Regulilor Fondului:  
 
1) Paragraful 3 de la pct. 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 [...] 
“Cererea de subscriere va fi depusa la ghiseele Distribuitorului de unitati ale fondului, online prin serviciul MyBRD Net al Distribuitorului 
sau la sediul societatii de administrare”. 
[...] 
 
2) Paragraful 11 de la pct 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” prima teza se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 […] 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul MyBRD Net, prin 
transfer bancar in contul indicat de Administrator”. 
[...] 
Toate celelalte prevederi de la pct 3.8.1.1. raman neschimbate.  
 
3) Paragraful 7 de la pct 3.8.1.2. “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 [...] 
“Principiile de investitii ale Fondului de stabilitatea si lichiditate vor permite o politica de mare flexibilitate, in majoritatea cazurilor timpul 
limita pentru achitarea contravalorii unitatilor de fond rascumparate fiind de trei zile lucratoare de la data depunerii cererii de 
rascumparare”. 
[...] 
 
4) Paragraful 11 de la pct. 3.8.1.2 ”Rascumpararea unitatilor de fond’ se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionarii acestora 
(FIFO). “Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.8.1.2. raman neschimbate. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 112 / 05.08.2016 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (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 şi completările ulterioare, 

în temeiul art.63 și art. 65 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, aprobată prin 
Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 



în conformitate cu dispoziţiile art.103, art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea 
societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de 
plasament colectiv în valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

analizând cererea BRD Asset Management S.A.I. S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG/24742/07.04.2016, completată prin 
adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/27832/18.04.2016, nr.RG/36073/13.05.2016, nr.RG/40702/02.06.2016, nr.RG/45263/ 
24.06.2016 și nr.RG/49691/11.07.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BRD Acţiuni, administrat de  
BRD Asset Management S.A.I. S.A., în conformitate cu actul adiţional la prospectul de emisiune şi regulile fondului, în forma 
prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații.  
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligaţia publicării notei de informare 
a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la 
data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  
BRD Asset Management S.A.I. S.A. are obligația de a transmite ASF dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare imediat 
următoare publicării. 
Art. 3. Investitorii fondului, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca, în intervalul 
de 10 zile dintre data publicării notei de informare a investitorilor și data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 
unitățile de fond deținute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD Asset Management S.A.I. S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF forma electronică.  

PREȘEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anexă la Autorizația ASF nr.112 / 05.08.2016 
 

Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD Acţiuni, administrat de BRD Asset 
Management S.A.I. S.A., după cum urmează: 

 
I.  În cadrul Prospectului de emisiune: 

 
1) Paragraful 8 de la pct. 1 “Informații despre societatea de administrare a Fondului BRD Actiuni se modifica și va avea 
următorul  cuprins: 
 
“Consiliul de Administrație al Administratorului este responsabil pentru definirea strategiei investitionale a Fondului, conform cu 
prevederile prezentului Prospect de emisiune, ale Regulilor Fondului si ale Contractului de societate, si este compus din urmatorii 
membri, cu experienta profesionala in activitati financiare astfel: 
 
1. Mihai Purcarea - Presedinte al Consiliului de Administratie, Director general al societatii de administrare avand o experienta 
profesionala de peste 10 de ani in activitati financiare; 
2. Adrian Catalin Jantea – membru al Consiliului de Administratie, Director al Departamentului Retail in cadrul Polului Comercial al 
retelei din cadrul BRD Groupe Societe Generale, avand o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare; 
3. Dorin Savu - membru al Consiliului de Administratie, Director Executiv al Sucursalei Mari Clienti Coporativi din cadrul BRD Groupe 
Societe Generale cu o experienta profesionala de peste 20 de ani in activitati financiare.” 
 
2) Paragraful 9 de la pct.1 “Informatii despre societatea de administrare a Fondului BRD Actiuni se modifica și va avea 
următorul cuprins: 
 
“Conducerea Societatii de Administrare a Investitiilor este asigurata in sensul prevazut de art.12 alin. (1) din OUG nr.32/2012, de 
urmatoarele persoane: 
 
1. Mihai Purcarea, in calitate de Director - Director general, avand experienta profesionala de peste 10 ani in activitati 
financiare; 
2. Dragos ALEXANDRESCU, in calitate de Director - Manager financiar, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati 
financiare; 
3. Viorel Marin, in calitate de inlocuitor de Director - Manager Risc, cu experienta profesionala de peste 15 ani in activitati financiare.” 
  
Toate celelalte prevederi de la pct.1 raman neschimbate. 
 
3) Pct. 3.4 “Unitatile de fond” din Prospectul de emisiune se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
 



 “Fondul emite unitati de fond, denominate in lei, a caror valoare nominala (initiala) este de 100 (una suta) lei.  
Unitatile de fond se vor achizitiona la pretul de emisiune publicat pentru ziua subscrierii. Cantitatea minima recomandata la 

investitia initiala este de 10 unitati de fond, orice subscriere ulterioara fiind de minim o unitate de fond.  
Investitorii pot subscrie si rascumpara apoi unitati de fond sau fractiuni de unitati de fond de pana la a patra zecimala. Detinerea 
minima este de o unitate de fond. 

 “Evidenta fractiunilor de unitati se face prin rotunjirea la 4 zecimale la cel mai apropiat intreg”. 
In cazul in care, ca urmare a unei cereri de rascumparare, investitorul ar ramane cu mai putin de o unitate de fond, in mod 

obligatoriu, cu aceeasi ocazie, va fi rascumparata automat si fractiunea reziduala. 
In cazul detinerii in comun a unei unitati de fond, detinatorii vor desemna un reprezentant care va exercita drepturile si 

obligatiile aferente unitatii de fond in raporturile cu societatea de administrare a investitiilor.” 
 
4) Paragraful 3 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 
[...] 
„Cererea de subscriere va fi depusă la ghişeele Distribuitorului de unităţi ale Fondului, online in cadrul serviciului MyBRD Net al 
Distribuitorului sau la sediul societăţii de administrare.” 
[...] 
 
5) Prima teza de la paragraful 11 de la pct. 3.5.1. “Emiterea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul My BRD Net, 
prin transfer bancar in contul indicat de Administratorul Fondului.” 
[...] 
 
Toate celelalte prevederi de la pct. 3.5.1. raman neschimbate. 
 
6) Ultima teza de la paragraful 7 pct.3.5.2. “Rascumpararea unitatilor de fond”, se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
[...] 
“Principiile de investitii ale Fondului de stabilitate si lichiditate vor permite o politica de mare flexibilitate, in majoritatatea cazurilor timpul 
limita pentru achitarea contravalorii unitatilor de fond rascumparate fiind de trei zile lucratoare de la data depunerii cererii de 
rascumparare” 
[...] 
 
7) Paragraful 10 de la pct. 3.5. 2 “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
”Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionar ii acestora  
(FIFO). “Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.5.2 raman neschimbate. 
 
8) La pct. 3.5.4 “Distribuitorul unitatilor de fond” paragraful 2 se modifică după cum urmează: 
[...] 
 “Serviciul MyBRD Net pentru subscrierea/rascumpararea unitatilor de fond va fi diponibil numai investitorilor care au 
efectuat deja prima subscriere la fondul BRD Actiuni in una din unitatile distribuitorului”. 
[...] 
Toate celelalte prevedri de la pct.3.5.4. raman neschimbate. 
 
II. În cadrul Regulilor Fondului:  
 
1) Paragraful 3 de la pct. 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:  
[...] 
“Cererea de subscriere va fi depusa la ghiseele Distribuitorului de unitati ale fondului, online prin serviciul MyBRD Net al 
Distribuitorului sau la sediul societatii de administrare”. 
[...]. 
 
2) Paragraful 11 de la pct 3.8.1.1. “Subscrierea unitatilor de fond” prima teza se modifica si se completeaza dupa cum 
urmeaza: 
[...] 
“Contravaloarea unitatilor de fond cumparate se poate plati la ghiseele de distribuire ale Fondului sau prin serviciul MyBRD Net, prin 
transfer bancar in contul indicat de Administrator”. 
[...] 
Toate celelalte prevederi de la pct 3.8.1.1. raman neschimbate.  
 



3) Paragraful 6 de la pct 3.8.1.2. “Rascumpararea unitatilor de fond” se modifica si va avea urmatorul cuprins, dupa cum 
urmeaza:  
[...] 
 
“Principiile de investitii ale Fondului de stabilitatea si lichiditate vor permite o politica de mare flexibilitate, in majoritatea cazurilor timpul 
limita pentru achitarea contravalorii unitatilor de fond rascumparate fiind de trei zile lucratoare de la data depunerii cererii de 
rascumparare”. 
[...] 
 
4) Paragraful 10 de la pct. 3.8.1.2 ”Rascumpararea unitatilor de fond’ se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Rascumpararea unitatilor de fond din contul investitorilor respectiv anularea acestora se realizeaza in ordinea achizitionarii acestora 
(FIFO). “Contravaloarea acestora se vireaza prin transfer bancar in contul indicat de investitor, indiferent de modalitatea de 
rascumparare aleasa, la ghiseu sau prin serviciul MyBRD Net.” 
 
Toate celelalte prevederi de la pct.3.8.1.2. raman neschimbate. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 
DECIZIA NR. 1538 / 02.08.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) şi 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 şi completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art.173 și art.174 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, 

în baza prevederilor Regulamentului (UE) 584/2010 art.1, art.2, art.3 alin.(3), art.4 alin.(1), 
respectând prevederile art. 5, pct.6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiţii, lit. b) - Subsecțiunea 2 – Fonduri deschise 

de investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA) din Regulamentul nr.4/2009 privind Registrul public al 
CNVM, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de intenţia de distribuție în România, a unităţilor de fond emise de BRIGHT CAP al cărei administrator este 
FINEXIS S.A., 

având în vedere notificarea transmisă ASF înregistrate cu nr. RG 48061/04.07.2016 de către Commission de Surveillance 
du Secteur Financier Luxembourg, 

Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se înscrie în Registrul public al ASF la Secțiunea 6 – Fonduri deschise de investiții/Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise de 
investiții din alte state membre armonizate cu directivele europene (FDIA), fondul deschis de investiții BRIGHT CAP, administrat de 
FINEXIS S.A. și supravegheat de Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourg: 

Nr. crt. Autoritatea competență din statul 
membru de origine 

Denumire Fond deschis de investiții 
Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

 
1. 

Commission de Surveillance du 
Secteur Financier Luxembourg 

BRIGHT CAP 
Sub-fonduri: 
 - EUROPE INCOME   
 - IFM GLOBAL CAPITAL  
  ACCUMULATION  
  FUND 
 - IFM GLOBAL ACTIVE ALLOCATION 
FUND 

CSC06FDIALUX0064 

 
Art. 2. Prezenta decizie va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1550 / 03.08.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de Nazarevscky Magdalena împotriva Deciziei ASF nr. 1118/24.05.2016 

 
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 Nazarevscky Magdalena împotriva Deciziei ASF nr. 1118/24.05.2016.   
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/47525/30.06.2016, dna Nazarevscky Magdalena a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 1118/24.05.2016, solicitând, în principal, revocarea acesteia, iar în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii 
aplicate cu sancțiunea avertismentului. 

În fapt, prin Decizia ASF nr. 1118/24.05.2016, petenta, în calitate de Reprezentant al Compartimentului de control intern al 
S.S.I.F. Equity Invest S.A. (Decizia CNVM nr. 197/27.02.2013, până la data de 16.10.2014 – data încetării raporturilor de muncă), a 
fost sancționată cu amendă în cuantum de 6.000 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 1550 / 03.08.2016, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Nazarevscky Magdalena împotriva Deciziei ASF nr. 1118/24.05.2016. 
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. 1551 / 03.08.2016 

privind plângerea prealabilă formulată de Dinu Constantin împotriva Deciziei ASF nr. 1127/24.05.2016 
 

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 Dinu Constantin împotriva Deciziei ASF nr. 1127/24.05.2016.   
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată la ASF sub nr. RG/47827/01.07.2016, dl Dinu Constantin a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 1127/24.05.2016 solicitând, în principal, revocarea acesteia, iar în subsidiar, diminuarea sancțiunii amenzii aplicate. 
În fapt, prin prin Decizia ASF nr. 1127/24.05.2016, petentul, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al  

S.S.I.F. Equity Invest S.A. (Autorizația nr. 214/22.10.2015), Conducător (Autorizația nr. 132/05.06.2014), administrator de r isc (în 
perioada 14.12.2012 – 04.07.2014), a fost sancționat cu amendă în cuantum de 7.500 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 03.08.2016, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Dinu Constantin împotriva Deciziei ASF nr. 1127/24.05.2016. 
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. 1552 / 03.08.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de către dl MIHAI FERCALĂ împotriva Deciziei ASF nr. 980/25.04.2016 

 
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 MIHAI FERCALĂ împotriva Deciziei ASF nr. 980/25.04.2016. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G. nr. 38393/24.05.2016, dl Mihai Fercală a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 980/25.04.2016, solicitând revocarea actului administrativ atacat și, în consecință, eliminarea sancțiunii 
contravenționale aplicate. 

Prin Decizia ASF nr. 980/25.04.2016, dl Mihai Fercală, în calitate de președinte executiv/Director general al  
SIF Transilvania S.A., a fost sancționat cu amendă în cuantum de 3.000 lei.  



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 03.08.2016, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Mihai Fercală împotriva Deciziei ASF nr. 980/25.04.2016.  
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. 1553 / 03.08.2016 

privind plângerea prealabilă formulată de dl BUNU ANTONEL CRISTI împotriva Deciziei ASF nr. 815/06.04.2016 
 

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 BUNU ANTONEL CRISTI împotriva Deciziei ASF nr. 815/06.04.2016 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G./ 34479/09.05.2016, dl BUNU ANTONEL CRISTI a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei ASF nr. 815/06.04.2016, solicitând revocarea acesteia ca netemeinică  si nelegală. 
Prin Decizia ASF nr. 815/06.04.2016, dl BUNU ANTONEL CRISTI a fost sancționat cu amendă în cuantum de  

20.000 lei. 
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 03.08.2016, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl BUNU ANTONEL CRISTI în calitate de Președinte al Consiliului de 
administrație al societății ALTUR S.A. 
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. 1554 / 03.08.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de dl Brînză Mihai împotriva Deciziei ASF nr. 816/06.04.2016 

 
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 Brînză Mihai împotriva Deciziei ASF nr. 816/06.04.2016 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
În fapt, prin adresa înregistrată cu nr. R.G./ 34318/09.05.2016, dl Brînză Mihai a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 816/06.04.2016, solicitând anularea acesteia ca netemeinica si nelegală. 
Prin Decizia ASF nr. 816/06.04.2016, dl Brînză Mihai a fost sancționat cu amendă în cuantum de 20.000 lei. 
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 03.08.2016, 
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl Brînză Mihai în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății 
ALTUR S.A. 
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. 1555 / 03.08.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de către S.C. AMYCRIS TRANS S.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 981/25.04.2016,  

Deciziei ASF nr. 982/25.04.2016 și Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016 
 

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 S.C. AMYCRIS TRANS S.R.L. împotriva Deciziei ASF nr. 981/25.04.2016,  
Deciziei ASF nr. 982/25.04.2016 și Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
În fapt, prin adresa înregistrată la ASF cu nr. R.G./ 31023/27.04.2016, S.C. AMYCRIS TRANS S.R.L., prin reprezentant 

legal a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 981/25.04.2016, solicitând în principal, anularea acestei decizii ca fiind 
nelegală în ceea ce privește prezumarea acțiunii concertate a S.C. AMYCRIS TRANS S.R.L. cu alti acționari în legătură cu emitentul 
S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 

Totodată, prin adresele înregistrate la ASF cu nr. R.G./ 38671/25.05.2016 și nr. R.G./ 38666/26.05.2016,  
S.C. AMYCRIS TRANS S.R.L., prin reprezentant legal a completat cererea formulată cu plângerile prealabile formulate împotriva 
Deciziei ASF nr.982/25.04.2016 și Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016, având aceeași solicitare de anulare a deciziilor ca fiind nelegale.   

În fapt, prin Deciziile ASF nr. 981-983/25.04.2016, ASF a dispus:  
● Prin Decizia nr. 981/25.04.2016 ca ,,Consiliul de administrație al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., are obligația să adopte 
măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2016, astfel încât grupul 
format din acționarii Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., 
Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS Trans S.R.L., Bobelea Ramona şi Simion Dragoş, prezumat că 
acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot 
aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare”. 
● Prin Decizia nr.982/25.04.2016 ca ,,DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare 
pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de  
S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Frățilă Constantin,  
Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, 
AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona şi Simion Dragoş”. 
● Prin Decizia nr.982/25.04.2016 la art. 1 ca ,,Grupul format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, 
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., 
Bobelea Ramona şi Simion Dragoş, prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. Transilvania S.A., are obligaţia de a se încadra în prevederile art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii 
actului individual”. 

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 03.08.2016, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către S.C. AMYCRIS TRANS S.R.L. împotriva  
Deciziei ASF nr.981/25.04.2016, Deciziei ASF nr. 982/25.04.2016 și Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016. 
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. 1556 / 03.08.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de către dl Frățilă Constantin împotriva Deciziei ASF nr. 981/25.04.2016,  

Deciziei ASF nr.982/25.04.2016 și Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016 
 

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 dl Frățilă Constantin împotriva Deciziei ASF nr. 981/25.04.2016,  



Deciziei ASF nr. 982/25.04.2016 și Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată cu nr. R.G./ 38478/24.05.2016, dl Frățilă Constantin a formulat plângere prealabilă împotriva 

Deciziei ASF nr. 981/25.04.2016, Deciziei ASF nr. 982/25.04.2016 și Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016, solicitând revocarea actelor 
administrative. 

În fapt, prin Deciziile ASF nr. 981-983/25.04.2016, ASF a dispus: 
● Prin Decizia nr. 981/25.04.2016 ca ,,Consiliul de administrație al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., are obligația să adopte 
măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2016, astfel încât grupul 
format din acționarii Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., 
Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS Trans S.R.L., Bobelea Ramona şi Simion Dragoş, prezumat că 
acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot 
aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare”. 
● Prin Decizia nr.982/25.04.2016 ca ,,DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare 
pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de  
S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Frățilă Constantin, Alexe 
Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, 
AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona şi Simion Dragoş”. 
● Prin Decizia nr.982/25.04.2016 la art. 1 ca ,,Grupul format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, 
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., 
Bobelea Ramona şi Simion Dragoş, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. Transilvania S.A., are obligația de a se încadra în prevederile art. 2861 alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Instrucțiunii CNVM nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii 
actului individual”. 

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 03.08.2016, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către dl Frățilă Constantin împotriva Deciziei ASF nr. 981/25.04.2016, 
Deciziei ASF nr. 982/25.04.2016 și Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016. 
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. 1557 / 03.08.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de către S.C. ALEXA BUSINESS &INVESTMENT S.R.L. împotriva  

Deciziei ASF nr.981/25.04.2016, Deciziei ASF nr. 982/25.04.2016 și Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016 
 

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 S.C. ALEXA BUSINESS & INVESTMENT S.R.L. împotriva  
Deciziei ASF nr.981/25.04.2016, Deciziei ASF nr. 982/25.04.2016 și Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată cu nr. R.G./38471/24.05.2016, S.C. ALEXA BUSINESS &INVESTMENT S.R.L., prin reprezentant 

legal a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr.981/25.04.2016, Deciziei ASF nr. 982/25.04.2016 și  
Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016 solicitând revocarea actelor administrative.   

În fapt, prin Deciziile ASF nr. 981-983/25.04.2016, ASF a dispus: 
● Prin Decizia nr. 981/25.04.2016 ca ,,Consiliul de administrație al S.I.F. TRANSILVANIA S.A., are obligația să adopte 
măsurile necesare în cadrul adunării generale a acționarilor convocată pentru data de 28/29.04.2016, astfel încât grupul 
format din acționarii Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., 
Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS Trans S.R.L., Bobelea Ramona şi Simion Dragoş, prezumat că 
acţionează în  mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. TRANSILVANIA S.A., să nu poată exercita drepturile de 
vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 
ulterioare”. 
● Prin Decizia nr.982/25.04.2016 ca ,,DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare 
pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de  
S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de Frățilă Constantin, Alexe 



Gabriela, Mârleneanu Ion, ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, 
AMYCRIS TRANS S.R.L., Bobelea Ramona şi Simion Dragoş”. 
● Prin Decizia nr.982/25.04.2016 la art. 1 ca ,,Grupul format din Frățilă Constantin, Alexe Gabriela, Mârleneanu Ion, 
ALEXA BUSINESS & INVESTMENTS S.R.L., Saioc (Stancu) Mihaela, Pascu Narcisa, AMYCRIS TRANS S.R.L., 
Bobelea Ramona şi Simion Dragoş, prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. Transilvania S.A., are obligaţia de a se încadra în prevederile art. 2861 alin. 4 din Legea nr. 297/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Instrucţiunii CNVM nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii 
actului individual”. 

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 03.08.2016, 

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

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de către S.C. ALEXA BUSINESS & INVESTMENT S.R.L. împotriva  
Deciziei ASF nr. 981/25.04.2016, Deciziei ASF nr. 982/25.04.2016 și Deciziei ASF nr. 983/25.04.2016. 
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. 1558 / 03.08.2016 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art. 6 alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanţa de  urgenţă a 
Guvernului 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. 173 alin.(1) și art. 199 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și 
ale art. 58 și 59 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările 
ulterioare, 

urmare adresei BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/54201/28.07.2016,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare voluntară a societății ALBALACT S.A. Alba, iniţiată de B.S.A. 
INTERNATIONAL Anderlecht, Belgia, ofertă cu următoarele caracteristici:  

● Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 636.366.228 acţiuni, reprezentând 97,4962% din capitalul social 
● Valoare nominală: 0,1 lei/acţiune 
● Preţul de cumpărare este de: 0,5252 lei/acţiune 
● Perioada de derulare: 10.08.2016 – 14.09.2016  
● Intermediarul ofertei: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. 
● Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de CNVM/ASF  

Art. 2. Intermediarii autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul 
de ofertă. 
Art. 3. Oferta publică de preluare voluntară se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile 
societății ALBALACT S.A. Alba permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice şi 
juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare.  
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzută la art. 7 din Regulamentul ASF 
nr.16/2014.  
Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 
ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 
Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
MIȘU NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1559 / 04.08.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin.  (3), art.7 alin. (2) 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 şi completările, ulterioare,   
 
Având în vedere următoarele: 



- potrivit raportului curent publicat pe site-ul BVB în data de 06.06.2016, UNIREA SHOPPING CENTER S.A. a convocat AGOA pentru 
data de 07/08.07.2016, 
- termenul limita până la care acționarii puteau sa formuleze solicitări de completare a ordinii de zi a AGOA a fost de 15 zile începând 
cu data publicării convocatorului adunării generale, 
- prin adresa nr. 373/08.06.2016 înregistrată la ASF cu nr. 41897/08.06.2016, acţionarul THE NOVA GROUP INVESTMENTS 
ROMÂNIA SA, având o deţinere de 74,1675% din capitalul social al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. a solicitat 
completarea ordinii de zi a AGOA societății convocată pentru data de 07/08.07.2016, 
 
- conform precizărilor formulate de către dna. Carmen Adamescu, în calitate de președinte C.A. al UNIREA SHOPPING CENTER 
S.A., în ședința Consiliului de administrație din data de 31.05.2016, au fost incluse pe ordinea de zi a C.A. și punctele solicitate de 
acționarul majoritar, iar ca urmare a supunerii la vot a respectivelor puncte, acestea au fost respinse; 
 
- astfel, Consiliul de administraţie nu a dat curs solicitărilor formulate de către acționarul THE NOVA GROUP INVESTMENTS 
ROMÂNIA S.A. având o deținere de 74,1675% din capitalul social al emitentului, atât în ceea ce priveşte cererea de convocare a 
AGOA cât şi în ceea ce privește cererea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 07/08.07.2016, încălcând 
astfel prevederile art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 raportat  la prevederile art. 117^1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 31/1990R; 
 
- aspectele privind refuzul Consiliului de administraţie al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. de a completa ordinea de zi a 
adunării generale ordinară a acționarilor societății la solicitarea THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMÂNIA S.A. în calitate de 
acționar majoritar, având o deținere de 74,1675% din capitalul social au fost aduse la cunoştinţa ASF prin adresele 
nr.41897/08.06.2016 și nr. 44984/23.06.2016 
 
Din analiza condiţiilor ce trebuie îndeplinite de o cerere de completare a ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, rezultă 
că cererea formulată de către acționarul THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A. le întrunește integral întrucât: 

- acţionarul THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A. are o deţinere de 74,1675% din capitalul social al 
emitentului; 

- în raport cu rezoluțiile solicitate a fi introduse spre dezbatere şi aprobare de către acționari (revocare/numire membri C.A., 
prezentare, dezbatere și aprobare a situațiilor financiare anuale, bilanțului contabil și contul de profit și pierdere, aferente exercițiului 
financiar 2015, a bugetului de venituri și cheltuieli etc.) rezultă faptul că acestea sunt subiecte ce intră în atribuţiile A.G.O.A.; 

- cererea de completare a ordinii de zi formulată de către THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A. a fost 
înregistrată la societate în data de 08.06.2016, anterior datei limită stabilite la nivelul convocatorului în vederea formulării unor solicitări 
de completare a ordinii de zi;  

 
Organele de administrare ale societăților au obligaţia să introducă noile puncte pe ordinea de zi a A.G.A., la solicitarea persoanelor 
îndreptățite, fără a putea cenzura/limita/interzice în vreun fel exercitarea acestui drept recunoscut de lege și care are ca finalitate 
acordarea posibilității acționarilor de a participa efectiv la conducerea societății, inclusiv prin formularea de propuneri supuse dezbaterii 
și aprobării A.G.A. Adunarea generală a acționarilor este organul decizional suprem al societății și fiind singurul în măsură să aprobe 
sau să respingă rezoluțiile propuse de acționarii în drept;  
Consiliul de administraţie/directoratul societății poate refuza/respinge înscrierea de noi puncte pe ordinea de zi numai atunci când 
deținerile sau solicitarea acționarului/acționarilor nu îndeplinesc cerințele legale; 

 
Așadar, Consiliul de administraţie al societăţii nu era îndrituit să adopte decizii care în fapt să conducă la interzicerea exercitării unui 
drept al acţionarilor prevăzut expres de lege, singurele sale atribuții limitându-se la completarea ordinii de zi și îndeplinirea formalităților 
de publicitate necesare informării acționarilor cu privire la noile rezoluții introduse;  
În contradicție cu prevederile legale aplicabile în materie, în ședința Consiliului de administrație al UNIREA SHOPPING CENTER S.A. 
din data de 31.05.2016, rezoluțiile propuse de acționarul majoritar THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A. au fost incluse 
pe ordinea de zi și supuse la vot, fiind respinse cu votul „împotrivă” exprimat de dna Carmen Adamescu - președinte C.A. și  
dna Marina Leu - membru C.A.; 
 
Astfel, conduita adoptată de către dna Marina Leu, în calitate de membru C.A., manifestată prin exprimarea votului negativ în ceea ce 
priveşte solicitarea formulată de către acţionarul THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A. a avut ca rezultat lipsirea de 
eficienţă a dispoziţiilor legale care consacră dreptul acţionarilor cu o deținere de cel puțin 5% din capitalul social de a solicita şi obţine 
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a unei adunări generale convocate. Această conduită a avut ca obiect și efect lezarea 
drepturilor acționarului majoritar, prin supunerea la vot a rezoluțiilor propuse de acesta și exprimarea votului împotriva introducerii 
acestora pe ordinea de zi a AGOA, încălcând astfel prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
Pentru aceste motive se reține încălcarea de către doamna Marina Leu, în calitate de membru C.A. al societății UNIREA SHOPPING 
CENTER S.A.  a prevederilor art. 210 din Legea nr. 297/2004 coroborate cu dispozițiile art. 7 alin. (1) din Regulamentul 6/2009, (1)  
lit. a) raportat la prevederile art. 117^1 alin. (1)-(3) din Legea nr. 31/1990R.  
 



În baza prevederilor art. 210 alin. (1), art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 alin. (1), art. 275 
alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1171 alin. (1) din Legea 
nr.31/1990R și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009,  
 
În ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 5.000 lei doamna Marina Leu în calitate de membru al Consiliului de administrație 
al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 al municipiului București, în termen de 30 de zile de 
la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 
coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la 
achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Marina Leu și societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secţiunea Consumatori 
– Piaţa de capital – Sancțiuni şi pe website-ul B.V.B. 
Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B. 

PREȘEDINTE  
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1560 / 04.08.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin.  (3), art. 7 alin. (2) 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 şi completările, ulterioare,   
 
Având în vedere următoarele: 
 
- prin adresele nr. 361/26.04.2016, respectiv 367/10.05.2016 înregistrate la ASF cu nr. 30706/26.04.2016, 34785/10.05.2016, 
acţionarul THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMÂNIA S.A., având o deţinere de 74,1675% din capitalul social al societății 
UNIREA SHOPPING CENTER S.A. a adus în atenţia ASF cererea din data de 21.03.2016 privind convocare AGOA, reiterată în data 
de 19.04.2016, adresată Președintelui Consiliului de Administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., 
 
- conform datelor şi informatiilor deţinute, dna Carmen Adamescu în calitate de președinte al C.A. a convocat ședința 
Consiliului de administrație având ca obiect aprobarea convocării A.G.A. și a revocat această convocare și ulterior a refuzat să mai 
convoace ședința CA, motivat de faptul că nu deține punctul de vedere juridic legat de doi dintre administratori, solicitat de către  
dl Dan Grigore Adamescu, cât și punctul de vedere al ASF referitor la situațiile financiare și la data depunerii acestora;   
 
- potrivit raportului curent publicat pe site-ul BVB în data de 06.06.2016, UNIREA SHOPPING CENTER S.A. a convocat 
AGOA pentru data de 07/08.07.2016, 
- termenul limită până la care actionarii puteau sa formuleze solicitari de completare a ordinii de zi a AGOA a fost de 15 zile 
începând cu data publicării convocatorului adunării generale, 
- prin adresa nr. 373/08.06.2016 înregistrată la ASF cu nr. 41897/08.06.2016, acţionarul THE NOVA GROUP INVESTMENTS 
ROMÂNIA S.A., având o deţinere de 74,1675% din capitalul social al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. a solicitat 
completarea ordinii de zi a AGOA societatii convocată pentru data de 07/08.07.2016, 
 
- conform precizărilor formulate de către dna Carmen Adamescu, în calitate de președinte C.A. al UNIREA SHOPPING 
CENTER S.A., în ședința Consiliului de administrație din data de 31.05.2016, au fost incluse pe ordinea de zi a C.A. și punctele 
solicitate de acționarul majoritar, iar ca urmare a supunerii la vot a respectivelor puncte, acestea au fost respinse; 
 
- astfel, Consiliul de administraţie nu a dat curs solicitărilor formulate de către acționarul THE NOVA GROUP INVESTMENTS 
ROMÂNIA S.A. având o deținere de 74,1675% din capitalul social al emitentului, atât în ceea ce priveşte cererea de convocare a 
AGOA cât şi în ceea ce privește cererea de completare a ordinii de zi a AGOA convocată pentru data de 07/08.07.2016, încălcând 
astfel prevederile art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 
alin.(1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, raportate la prevederile art. 117^1 alin. (1)-(3) ți art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990; 
 
- aspectele privind refuzul Consiliului de administraţie al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. de a convoca/completa 
ordinea de zi a adunării generale ordinară a acționarilor societății la solicitarea acestui acționar majoritar, având o deținere de 
74,1675% din capitalul social au fost aduse la cunoştinţa ASF prin adresele nr. 30706/26.04.2016, nr. 34785/10.05.2016, 
nr.41897/08.06.2016 și nr. 44984/23.06.2016, 



 
Din datele şi informaţiile deţinute rezultă faptul că solicitările (covocare/completare a ordinii de zi) formulate de către acţionarul  
THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMÂNIA S.A., îndepelinesc condiţiile impuse de prevederile legale în vigoare, astfel încât 
Consiliul de administraţie al societăţii avea obligaţia de a a-i da curs. 
Organele de administrare ale societăților au obligaţia să dea curs solicitărilor formulate de acţionarii îndreptăţiţi atunci când acestea 
îndeplinesc condiţiile impuse de lege, fără a putea cenzura/limita/interzice în vreun fel exercitarea acestor drepturi recunoscute de 
lege și care au ca finalitate acordarea posibilității acționarilor de a participa efectiv la conducerea societății, inclusiv prin formularea de 
propuneri supuse dezbaterii și aprobării A.G.A.  
Adunarea generală a acționarilor este organul decizional suprem al societății și singurul în măsură să aprobe sau să respingă rezoluțiile 
propuse de acționarii în drept.  
Consiliul de administraţie/directoratul societății poate refuza/respinge înscrierea de noi puncte pe ordinea de zi (fie ca efect al unei 
cereri de convocare sau al unei cereri de completare a ordinii de zi a AGA) numai atunci când deținerile sau solicitarea 
acționarului/acționarilor nu îndeplinesc cerințele legale. 
 
Așadar, Consiliul de administraţie al societăţii nu era îndrituit să adopte decizii care în fapt să conducă la interzicerea exercitării unui 
drept al acţionarilor prevăzut expres de lege, singurele sale atribuții limitându-se la completarea ordinii de zi și îndeplinirea formalităților 
de publicitate necesare informării acționarilor cu privire la noile rezoluții introduse.  
 
Astfel, modalitatea în care președintele Consiliul de administraţie al societății a înțeles să facă aplicarea prevederilor legale și 
regulamentare incidente este de natură a limita drepturile acționarilor, deși conform prevederilor legale enunțate, odată cu îndeplinirea 
condițiilor necesare pentru a valida o astfel de solicitare de completare a ordinii de zi (calitate, deținere, competența A.G.A., încadrare 
în termenele incidente), reprezentanții societății nu mai erau în drept să limiteze un drept al acționarilor instituit prin lege, încălcând 
astfel prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
 
Se reține încălcarea de către doamna Carmen Adamescu - Președinte C.A. al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. a 
prevederilor art. 210 și ale art. 243 alin. (11) din Legea nr. 297/2004, ale art. 1171 și art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R și ale 
art.7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, întrucât nu s-a dat curs în termenul legal solicitării THE NOVA GROUP 
INVESTMENTS ROMANIA S.A. de convocare a A.G.O.A, iar în ceea ce privește organizarea adunării generale ordinare a acționarilor 
din data de 07/08.07.2016, a folosit în mod abuziv calitatea deținută și a recurs la fapte neloiale care au avut ca obiect și efect lezarea 
drepturilor acționarului majoritar, prin supunerea la vot a rezoluțiilor propuse de THE NOVA GROUP INVESTMENTS ROMANIA S.A. 
și exprimarea votului împotriva introducerii acestora pe ordinea de zi a AGOA. 
 
În baza prevederilor art. 210 alin. (1), art. 243 alin. (11), art. 271, art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. i), art. 274 
alin. (1), art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1171 și 
art.119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990R și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009,  
 
În ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 7.500 lei doamna Carmen Adamescu  în calitate de Președinte al Consiliului de 
administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 5 al municipiului București, în termen de 30 de zile de 
la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 
coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite ASF în termen de 30 de zile de la 
achitarea amenzii. 
Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. 
Art. 4. Cu drept de contestaţie la ASF în termen de 30 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii. 
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată doamnei Carmen Adamescu și societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secţiunea Consumatori 
– Piaţa de capital – Sancțiuni şi pe website-ul B.V.B. 
Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei părţii vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe site-ul B.V.B. 

PREȘEDINTE  
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1561 / 04.08.2016 
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 03.08.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară emite prezenta: 
DECIZIE 

Art. 1. Se blochează începând cu data de 16.08.2016, 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. 1562 / 04.08.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța 
de urgența 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 şi completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 9 alin.(1) lit. d) 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, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 5, art. 10 alin. (1), art. 16 alin. (11), art. 17 alin. (1) și (2), art. 18, art. 24, art. 27 alin. (2), 
art. 33 alin. (1), (2) și (5) și art. 36 din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a 
achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând solicitarea Patria Bank S.A. înregistrată la ASF adresa inițială: nr. 35384/11.05.2016 completata prin adresele 
nr.39381/27.05.2016,  nr. 47123/30.06.2016 și nr. 49016/07.07.2016, nr. 53037/22.07.2016, nr. 53230/25.07.2016,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către Patria Bank S.A., a calității de acționar semnificativ prin achiziționarea 
unei participații calificate directe de 99,99991342% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale SAI Intercapital Investment 
Management S.A.  
Art. 2. În termen de 60 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, dar nu mai tâziu de 10 zile de la data efectuării înregistărilor 
respective, SAI INTERCAPITAL INVESTMENT  MANAGEMENT  S.A. are obligaţia de a transmite la ASF următoarele documente: 
a) contractele de cesiune;  
b) un extras din registrul acţionarilor acesteia, care să ateste modificările intervenite; extrasul este certificat pentru conformitate de 
reprezentantul legal al entităţii reglementate în cauză;  
c) noua structură a acţionariatului, ca urmare a materializării intenției de achiziție a participației calificate, menționată la art. 1. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei Patria Bank  S.A. În cazul în care persoana anterior menţionată nu poate 
fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT S.A. şi 
se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1563 / 04.08.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14 și art. 27 din Ordonanța 
de urgența 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 şi completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 9 alin.(1) lit. d) 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, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere Decizia ASF nr. 1562/04.08.2016 
în conformitate cu prevederile art. 5, art. 10 alin. (1), art. 17 alin. (1) și (2), art. 18, art. 24, art. 27 alin. (2) și art. 33 alin. (1), 

(2) și (5) din Regulamentul nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor 



participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 
analizând solicitarea Emerging Europe Accession Fund Cooperatief UA înregistrată la ASF adresa inițială: 

nr.39381/27.05.2016, completata prin adresele nr. 47123/30.06.2016 și nr. 49016/07.07.2016, nr. 53037/22.07.2016, 
nr.53230/25.07.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 03.08.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către Emerging Europe Accession Fund Cooperatief UA, a calității de acționar 
semnificativ prin achiziționarea unei participații calificate indirecte de 99,99991342% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot 
ale SAI Intercapital Investment Management S.A.  
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei Emerging Europe Accession Fund Cooperatief UA. În cazul în care 
persoana anterior menţionată nu poate fi contactată, prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către  
SAI Intercapital Investment Management S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 1568 / 04.08.2016 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) și art. 27 din Ordonanța de 

Urgența 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 şi completările ulterioare, 

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

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 4, art. 8, art. 9 lit. a) şi art. 10 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind 

agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr. 32/2006 

privind serviciile de investiţii financiare, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A., înregistrată la ASF cu nr. 

RG/48661/06.07.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 

următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizaţia de agent pentru servicii de investiţii financiare acordată următoarei persoane în numele societăţii de 
servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A., cu sediul situat în Mun. Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4 şi 5, jud. Arad: 

Nr. crt. Nume/Prenume  Decizie/Autorizaţie 

1. JURCOVAN RADU CODRUȚ 1844/07.04.2004 

 
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/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

1. JURCOVAN RADU CODRUȚ PFR02ASIF/020415 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. şi 
se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
 


