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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AVIZUL NR. 284 / 07.11.2016 

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. 7 alin. (2), 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 și art. 9 alin. (4) din 
OUG nr. 25/2002 pentru aprobarea Statutului CNVM, 

În considerarea faptului că Legea nr. 297/2004 privind piața de capital nu cuprinde prevederi exprese prin care emitenții cu 
sediul social în state nemembre ale Uniunii Europene să fie exonerați de la obligațiile stabilite prin prevederile art. 202-205, Secțiunea 
6-Ofertele Publice de preluare Obligatorii, Capitolul 1, Titlul V-Operațiuni pe Piață,  

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital este o lege specială care reglementează operațiunile specifice derulate prin 
intermediul pieței de capital și se aplică activităților și operațiunilor desfășurate pe teritoriul României, 

Având în vedere prevederile Secțiunii 6-Ofertele Publice de Preluare Obligatorii (art. 203 - art. 205) din Legea nr. 297/2004 
privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care fac parte din Capitolul I, Titlul V-OPERAȚIUNI DE PIAȚĂ, 
referitoare la drepturile şi obligaţiile acţionarilor societăţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată 

Având în vedere adresele înregistrate la ASF cu nr. RG/59003/16.08.2016 și RG/70229/03.10.2016 ale  societății NEW 
EUROPE PROPERTY INVESTMENTS plc. (NEPI), societate pe acțiuni înregistrată în baza Legii societăților comerciale a Isle of Man, 
prin reprezentant convențional Andrei Burz-Pînzaru, avocat în cadrul Reff & Asociații SCA, societate de avocați afiliată rețelei Deloitte 
Legal în România, prin care a solicitat un punct de vedere oficial al ASF cu privire la legea aplicabilă  ofertelor  publice de preluare  în 
cazul NEPI, societate cu sediul social într-un stat terț și ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe Bursa de Valori 
București, precum și pe piața principală a Bursei de Valori Johannesburg, (legea sa națională sau legea română), 

În respectul obiectivelor fundamentale, care guvernează activitatea ASF, referitoare la protecția investitorilor, promovarea 
încrederii în piața de capital și în investițiile în instrumente financiare, în temeiul art. 5 lit. a din OUG nr. 93/2012, 

în baza analizei direcțiilor de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară  adoptate în ședința 
din data de 07.11.2016, ASF emite următorul: 

AVIZ 
Art. 1. Prevederile art. 203 – art. 205 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, se aplică 
în cazul emitentului NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS plc. (NEPI), cu sediul social  într-un stat terț și ale cărui acțiuni sunt 
admise la tranzacționare pe o piață reglementată din România.  
Art. 2. Prezentul aviz se comunică NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS plc. (NEPI), reprezentată convențional prin  
Andrei Burz-Pînzaru, avocat în cadrul Reff & Asociații SCA şi va fi publicat în Buletinul ASF, forma electronică și pe site-ul acesteia 
(www.asfromania.ro).  
Art. 3. Direcția juridică din cadrul ASF asigură comunicarea prezentului aviz.  

PREȘEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AVIZUL NR. 296 / 09.11.2016 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit.a) și lit. d), art.6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art.14 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, 



ținând cont de prevederile art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 228 coroborat cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. a) și lit. c), precum și ale art. 235 din 
Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament 
colectiv şi a depozitarilor,   

luând în considerare că situaţiile financiare anuale ale SIF BANAT CRIȘANA S.A. fac obiectul unei obligaţii legale de auditare 
financiară, delegarea conducerii societăţii este obligatorie conform art. 143 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările 
ulterioare, raportat la faptul că din conținutul actului constitutiv depus rezultă că Directorilor le poate fi delegată o parte din atribuțiile 
Consiliului de Administrație, 

ținând cont de faptul că AGA poate delega Consiliului de Administrație o parte din atribuții, cu excepţia celor rezervate de 
lege pentru adunarea generală a acţionarilor, conform art. 111 coroborat cu prevederile art. 114 alin. (1) și ale art. 142 al in. (1) din 
Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, raportat la faptul că din conținutul actului constitutiv depus rezultă că una 
din atribuțiile consiliului de administrație este de a modifica bugetul de venituri şi cheltuieli în funcție de fluctuațiile din economie,  

având în vedere solicitarea S.I.F. BANAT - CRISANA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu nr.33321/04.05.2016, 
completată prin adresele înregistrate cu nr. 37812/20.05.2016, nr. 63715/05.09.2016 și nr. 72644/13.10.2016, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința 
din data de 02.11.2016, ASF emite următorul: 

AVIZ 
Art. 1. (1) - Se avizează modificările intervenite în Statutul S.I.F. BANAT – CRIȘANA S.A., în baza Hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 25.04.2016 și a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 
30.08.2016, în conformitate cu Actul adițional la Statutul societății având Încheiere de dată certă nr. 6 din data de 12.10.2016, devenit 
Act constitutiv începând cu data prezentului aviz, cu excepția articolului 7 alin. (13) lit. c) și alin. (15). 
  (2). – S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. are obligaţia de a supune aprobării acționarilor în următoarea Adunare Generală 
Extraordinară a Acţionarilor modificarea art. 7 alin. (13) și (15) din Actul constitutiv având încheiere de dată certă nr. 6/12.10.2016, în 
vederea încadrării în prevederile art. 143 alin. (4), art. 111 coroborat cu prevederile art. 114 alin. (1) și ale art. 142 alin. (1) din Legea 
nr. 31/1990 republicată. 
Art. 2. Prevederile art. 7 alin. (1) din Actul constitutiv al S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. vor intra în vigoare la data de 24.04.2017. 
Art. 3. S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară copia certificatului de 
înregistrare menţiuni, în termen de maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor prevăzute 
la art.1 alin. (1), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării lui către S.I.F. BANAT - CRIȘANA S.A. şi va fi publicat în Buletinul ASF, 
forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Mişu NEGRIŢOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 2120 / 08.11.2016 
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 07.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere 
Financiară emite prezenta: 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează începând cu data de 16.11.2016, 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. 2121 / 08.11.2016 
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 nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
adresele SSIF IFB FINWEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/63693/05.09.2016, nr. RG/64374/07.09.2016 și nr. 

RG/75879/31.10.2016, 
hotărârea AGEA TURISM COVASNA S.A. Covasna din data de 19.05.2016, de majorare a capitalului social, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2256/13.06.2016,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul proporţionat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 06.06.2016, în cadrul dreptului de 
preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății TURISM COVASNA S.A. Covasna, care urmează 
să fie publicat pe website-ul emitentului (www.turismcovasna.ro), website-ul intermediarului (www.ifbfinwest.ro) și pe website-ul BVB 
(www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici: 

- Obiectul ofertei: maxim 50.000.000 acţiuni  
- Preţul de subscriere: 0,10 lei/acţiune 
- Perioada de derulare: 11.11.2016 – 10.12.2016 
- Intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST S.A. Arad  
- Locul de subscriere: la sediul SSIF IFB FINWEST S.A. Arad 

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, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2122 / 08.11.2016 

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 C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori 

mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 
adresele RAIFFEISEN BANK S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/76869/04.11.2016 și nr. RG/77036/04.11.2016, 
hotărârea nr. 261 a AGEA COMVEX S.A. din data de 20.09.2016 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3534/30.09.2016,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2016, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul proporţionat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 05.10.2016, în cadrul dreptului de 
preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății COMVEX S.A., care urmează să fie publicat pe site-
urile web ale emitentului (www.comvex.ro) și al B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici: 

- Obiectul ofertei: maxim 6.000.000 acţiuni oferite în două etape: 
Etapa I: proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de 05.10.2016 
Etapa II: conform principiului primul venit – primul servit, în cazul în care în Etapa I nu au fost subscrise toate acțiunile oferite 

- Perioada de derulare:  
Etapa I (31 de zile calendaristice): 14.11.2016 – 14.12.2016 
Etapa II (3 zile calendaristice): 16.12.2016 – 18.12.2016. 



- Preţul de subscriere:  
Etapa I: 2,50 lei/acţiune,  
Etapa II: 2,51 lei/acțiune, 

- Intermediarul ofertei: RAIFFEISEN BANK S.A. 
- Locul de subscriere: la agențiile RAIFFEISEN BANK S.A. menționate în prospectul de ofertă. 
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, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Mișu NEGRIȚOIU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 2123 / 08.11.2016 

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 ș i 
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 nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
adresele SSIF ESTINVEST S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/44555/22.06.2016, nr. RG/50427/12.07.2016 si nr. 

RG/76538/02.11.2016, 
hotărârea AGEA CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti din data de 14.03.2016, de majorare a capitalului social, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1140//21.03.2016, precum și Deciziile Consiliului de Administrație din datele de 
19.05.2016, 30.06.2016, 26.09.2016 și 25.10.2016. 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 07.11.2016, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul aferent emisiunii de acțiuni în vederea majorării capitalului social al societății CHIMCOMPLEX S.A. 
Borzesti, care urmează să fie publicat pe website-ul intermediarului (www.estinvest.ro), pe website-ul emitentului 
(www.chimcomplex.ro) și pe website-ul BVB (www.bvb.ro) cu următoarele caracteristici: 

- Obiectul ofertei: maxim 111.905.000 acţiuni  
- Etapa I: proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de 31.03.2016 

Etapa II: investitorilor calificați în cazul în care în Etapa I nu au fost subscrise toate acțiunile oferite, conform metodei primul 
venit - primul servit, conform prospectului de ofertă. 

- Perioada de derulare:  
 Etapa I: 10.11.2016 – 08.02.2017 
 Etapa II: 10.02.2017 – 24.02.2017 
- Preţul de subscriere: Etapa I: 1,26 lei/acţiune,  
                                        Etapa II: 1,32 lei/acțiune 
- Intermediarul ofertei: SSIF ESTINVEST S.A. 
- Locul de subscriere: la sediul SSIF ESTINVEST 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 

 
 
 


