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AUTORIZAȚIA NR. 160 / 24.10.2016 
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. 8 alin. (1) şi 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, 

în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și (3) și art. 81 alin. (2) și (4) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de 
investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art.9 
alin. (1), (3) și (4) și art. 11 din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a 
persoanelor care deţinfuncţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. prin adresa înregistrată la 
ASF cu nr. RG/47708/01.07.2016, completată prin adresele nr. RG/52727/21.07.2016, nr. RG/58279/12.08.2016,  
nr. RG/65813/14.09.2016 și nr. RG/70548/04.10.2016 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 1794/09.09.2016,  

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 
următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE  
Art. 1. Se autorizează domnul DOBRESCU CĂTĂLIN, în calitate de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor în 
cadrul societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. cu sediul social situat în Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, 
ap.4 și ap. 5, Jud. Arad. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate 
persoanei menţionate la art. 1 cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. 
şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 161 / 24.10.2016 
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. 8 alin. (1) şi 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, 

în conformitate cu prevederile art. 16 și art. 17 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), art. 68 art. 71 lit. a) și c) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de 
investiții financiare, cu modificările ulterioare, 

ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art.9 
alin. (1), (3) și (4) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere 
şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 



analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. prin adresa înregistrată la 
ASF cu nr. RG/47708/01.07.2016, completată prin adresele nr. RG/52727/21.07.2016, nr. RG/58279/12.08.2016,  
nr. RG/65813/14.09.2016 și nr. RG/70548/04.10.2016 și rezultatele interviului susținut conform Deciziei ASF nr. 1794/09.09.2016,  

având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) pct. 13 din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 

următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează domnul DOBRESCU CĂTĂLIN, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern în cadrul 
societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. cu sediul social situat în Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și 
ap. 5, Jud. Arad. 
Art. 2. Se atestă înscrierea domnului DOBRESCU CĂTĂLIN în Registrul ASF cu nr. PFR13RCCI/020619 în calitate de reprezentant 
al Compartimentului de control intern.  
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate 
persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul ASF cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi 
societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. 
şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 162 / 26.10.2016 
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 şi art. 28 din OUG 

nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. d) şi art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, cu modificările şi completările ulterioare, 
în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 9 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și art. 12 

alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor 
care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

având în vedere cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. prin adresa înregistrată 
la ASF cu nr. RG/31098/27.04.2016, completată prin adresele nr. RG/39378/27.05.2016 și RG/67798/22.09.2016 

luând în considerare rezultatul interviului susținut de dl. Stanciu Claudiu Liviu în data de 29.06.2016,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.10.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare INTERVAM S.A. ca urmare 
a modificării componenţei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGOA din data 20.04.2016. 
Art. 2. Consiliul de Administraţie al societăţii de servicii de investiţii financiare INTERVAM S.A., autorizat la data prezentei are 
următoarea componenţă: 

- Ovidiu Sergiu POP 
- Dorin Eugen COJOCARU 
- Claudiu Liviu STANCIU 

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare INTERVAM S.A. are obligaţia de a transmite la ASF copia certificatului de 
înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite 
în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie, precizată la art. 1, dar nu mai 
târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  
INTERVAM S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAȚIA NR. 163 / 24.10.2016 
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. 8 alin. (1) şi 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, 

în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (2) și (3), art 81 alin. (2) din Regulamentul nr.32/2006 privind serviciile de investiții 
financiare, cu modificările ulterioare, 



ținând cont de prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6 alin. (1) și (4), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8, art.9 
alin. (1), (3) și (4) și art. 11 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere 
şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea formulată de societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. prin adresa înregistrată la ASF 
cu nr. RG/48714/06.07.2016, completată prin adresa nr. RG/61503/25.08.2016, 

luând în considerare rezultatul interviului susținut de doamna Ivan Gabriela în data de 06.10.2016, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis emiterea 

următorului act individual: 
AUTORIZAȚIE  

Art. 1. Se autorizează doamna IVAN GABRIELA, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscului în 
cadrul societății de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. cu sediul social situat în București, Str. Mircea Vulcănescu nr. 79, 
Sector 1. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. are obligaţia să solicite ASF retragerea autorizaţiei acordate 
persoanei menţionate la art. 1 cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societatii de servicii de investiții financiare INTERVAM S.A. şi 
se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2050 / 24.10.2016 
privind plângerea prealabilă formulată de S.C. Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A.  

împotriva Deciziei ASF nr.1515/28.07.2016 
 

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 S.C. Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A. împotriva  
Deciziei ASF nr.1515/28.07.2016 

În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. R.G./58399/12.08.2016 S.C. Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A. a 

formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei ASF nr. 1515/28.07.2016, solicitând revocarea actului administrativ individual contestat, 
ca fiind netemeinic și nelegal. 

În fapt, prin Decizia nr. 1515/28.07.2016, ASF a stabilit în sarcina Consiliului de Administrație al societății, obligația de a da 
curs solicitării acționarilor minoritari, respectiv de a dispune toate măsurile necesare în vederea întocmirii unui raport de audit 
suplimentar în conformitate cu art. 259 alin.(1) lit. b) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, în termen de 5 zile de la data 
emiterii prezentei decizii. 

În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului ASF din data de 19.10.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere 
Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de S.C. Compania Hotelieră Intercontinental Romania S.A. împotriva  
Deciziei ASF nr.1515/28.07.2016. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei petentei. 
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii.  

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2065 / 26.10.2016 
Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), 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,     

Decizia ASF nr. 1367/07.07.2016 prin care s-a aprobat anunţul prin care Dușu Niculae şi-a exprimat intenţia privind iniţierea 
procedurii retragerii acţionarilor societății EUXIN S.A. Constanța,  

în temeiul art. 206 alin. (6) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările ulterioare și a 
dispozițiilor art. 88 alin. (4), coroborat cu art. 87 alin. (4) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, 



urmare adreselor SSIF SWISS CAPITAL S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/66579/19.09.2016, nr. 68778/27.09.2016 și  
nr. RG/71118/06.10.2016, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății EUXIN S.A. Constanța 
în conformitate cu dispoziţiile art. 206 din Legea nr. 297/2004,   

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.10.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe B.V.B. – A.T.S. acţiunile emise de societatea EUXIN S.A. Constanța (CUI: 1864960) 
începând cu data de 31.10.2016. 
Art. 2. Acţionarii care nu şi-au încasat contravaloarea acţiunilor pe care le deţin la societatea EUXIN S.A. Constanța vor putea oricând 
solicita contravaloarea acestora la preţul de 0,277 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector deschis de Dușu Niculae 
în favoarea acestora la UniCredit Bank. 
Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică.   

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2066 / 26.10.2016 

Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), 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, 

în temeiul art. 2 alin. (2) din Instrucţiunea CNVM nr. 4/2011,   
urmare adreselor SSIF SWISS CAPITAL S.A., înregistrate la ASF cu nr. RG/66579/19.09.2016, nr. 68778/27.09.2016 și  

nr. RG/71118/06.10.2016, prin care s-a notificat finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății EUXIN S.A. Constanța 
în conformitate cu dispoziţiile art. 206 din Legea nr. 297/2004,   

având în vedere Decizia ASF nr. 2065/26.10.2016 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea  
EUXIN S.A. Constanța, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.10.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa ASF acţiunile emise de societatea EUXIN S.A. Constanța (CUI:1864960) începând cu  
data de 31.10.2016. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2067 / 26.10.2016 
Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art.14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 

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

Sentința civilă nr. 371/27.06.2016 a Tribunalului Olt pronunțată în dosarul nr. 3445/104/2011, prin care s-a dispus intrarea 
în faliment a societății TERMEX S.A. Balș, 

adresa înregistrată la ASF cu nr.RG/72685/13.10.2016 prin care lichidatorul judiciar, Casa de Insolvență GMC S.P.R.L., 
comunică că Sentința nr. 371/27.06.2016 este definitivă și irevocabilă, nefiind apelată sau recurată, 

prevederile art. 88 alin. (4) coroborate cu ale art.87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile 
cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,   

pentru acțiunile emise de societatea TERMEX S.A. Balș nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere intrarea 
societății în procedura falimentului, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.10.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A., acţiunile 
emise de societatea TERMEX S.A. Balș (CUI:1536237) începând cu data de 31.10.2016.   
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 
 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2068 / 26.10.2016 
Având în vedere următoarele: 
prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) și art.14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 

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

Sentința civilă nr. 371/27.06.2016 a Tribunalului Olt pronunțată în dosarul nr. 3445/104/2011, prin care s-a dispus, intrarea 
în faliment a societății TERMEX S.A. Balș, 

adresa înregistrată la ASF cu nr.RG/72685/13.10.2016 prin care lichidatorul judiciar, Casa de Insolvență GMC S.P.R.L., 
comunică că Sentința nr. 371/27.06.2016 este definitivă și irevocabilă, nefiind apelată sau recurată, 

prevederile art. 88 alin. (4) şi alin. (5) coroborate cu ale art. 87 alin. (4) lit. d) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și 
operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru acțiunile emise de societatea TERMEX S.A. Balș nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere intrarea 
societății în procedura falimentului, 

având în vedere Decizia nr. 2067/26.10.2016 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  
TERMEX S.A. Balș, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.10.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa ASF acţiunile emise de societatea TERMEX S.A. Balș (CUI:1536237) începând cu data de 31.10.2016.   
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul ASF. 

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2075 / 27.10.2016 

 În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 din 
OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
 Având în vedere: 
 prevederile art. 173 alin. (1) şi art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 prevederile art. 15 alin. (10) şi alin.(11) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 adresele SSIF GOLDRING S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/59293/17.08.2016, nr. RG/65456/13.09.2016, nr. 
RG/69783/30.09.2016 și nr. RG/73195/17.10.2016, 
 hotărârea AGEA BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata din data de 19.04.2016, de majorare a capitalului social, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1920/19.05.2016,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 26.10.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul proporţionat aferent acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social al societății 
BALNEOCLIMATERICA S.A. Sovata, conform hotărârii AGEA adoptată în data de 19.04.2016, cu următoarele caracteristici: 

- Obiectul ofertei: maxim 12.527.232 acţiuni  

- Perioada de derulare: 01.11.2016 – 30.11.2016   
- Preţul de subscriere: 2,89 lei/acțiune 

- Intermediarul ofertei: SSIF GOLDRING S.A. 

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

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 2082 / 31.10.2016 
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 pr ivind 

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 GOLDRING S.A. nr. A8188/30.09.2016, înregistrată la ASF cu 

nr. RG/71028/05.10.2016, 
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 GOLDRING S.A., cu sediul social situat în Mun. Tg. Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, jud. Mureş: 

Nume Decizie/Autorizaţie 

CIOCUȚA SZABOLCS-LEVENTE 208/26.08.2014 - Poz. 2 

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

Nume Nr. de înscriere în Registrul ASF 

CIOCUȚA SZABOLCS-LEVENTE PFR02ASIF/262703 

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

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
 


