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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 171 / 07.08.2017 
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. 5 alin. (1) şi art. 6 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenţii 
pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiţii financiare, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

analizând cererea BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/28581/26.07.2017,  
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele  
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., cu sediul situat în Mun. Bucureşti, sector 1, str. Biharia nr. 67-77, 
 Complex Metav Corp A2: 

Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

MIRON CĂTĂLIN ALEXANDRU 1687/05.08.2005 

 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane, în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare: 

Nume/ Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

MIRON CĂTĂLIN ALEXANDRU PFR02ASIF/402882 

 
Art. 3. BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanei 
menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare de la data încetării raporturilor 
de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. şi se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE 
Mircea URSACHE 

 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 172 / 07.08.2017 
În baza 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 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. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a 
operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere adresa transmisă de Asociația Administratorilor de Fonduri din România (A.A.F.), înregistrată la A.S.F. cu 
nr. RG 27787/19.07.2017, completată prin adresa nr. RG 28424/25.07.2017, 

în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual:        

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se aprobă organizarea de către Asociația Administratorilor de Fonduri din România a cursurilor de formare profesională pentru 
„Consultanți de investiții” având codurile: C III, C IV, C V, C VI, C VII, C VIII,  C IX și C X, care vor avea loc la București și Brașov în 
următoarele perioade: 
 
C III   - 21 – 25 august 2017 
C IV   - 21 – 25 august 2017 
C V    - 28 august – 01 septembrie 2017 
C VI   - 28 august – 01 septembrie 2017 
C VII  - 04 – 08 septembrie 2017 
C VIII - 04 – 08 septembrie 2017 
C IX   - 11 – 15 septembrie 2017 
C X    - 11 – 15 septembrie 2017 
 
Examenele vor avea loc după cum urmează: 
C III   - 04 septembrie 2017 
C IV   - 04 septembrie 2017 
C V    - 11 septembrie 2017 
C VI   - 11 septembrie 2017 
C VII  - 18 septembrie 2017 
C VIII - 18 septembrie 2017 
C IX   - 25 septembrie 2017 
C X    - 25 septembrie 2017 
 
Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:  
 
A) Pentru cursul cu codul: C III, cu examinare în data de 04 septembrie 2017: 

- Răzvan Oros - preşedinte 
- Maria Dan - membru 
- Jan Pricop - membru 
- Felicia Nesteriuc - membru supleant 
- Claudia Grigore - membru supleant 

 
B) Pentru cursul cu codul: C IV, cu examinare în data de 04 septembrie 2017: 

- Mihai Lilea - preşedinte 
- Mircea Arhip - membru 
- Jan Pricop - membru 
- Felicia Nesteriuc - membru supleant 
- Oana Anastasescu - membru supleant 
 

C) Pentru cursul cu codul: C V, cu examinare în data de 11 septembrie 2017: 
- Robert Szabo - preşedinte 
- Mihai Leontin - membru 
- Jan Pricop - membru 
- Felicia Nesteriuc - membru supleant 
- Marlena Scarlet - membru supleant 
 

D) Pentru cursul cu codul: C VI, cu examinare în data de 11 septembrie 2017: 
- Octavian Dinu - preşedinte 



- Mihai Lilea - membru 
- Jan Pricop - membru 
- Florin Buțerchi - membru supleant 
- Mircea Arhip - membru supleant 
 

E) Pentru cursul cu codul: C VII, cu examinare în data de 18 septembrie 2017: 
- Octavian Dinu - preşedinte 
- Răzvan Oros - membru 
- Jan Pricop - membru 
- Felicia Nesteriuc - membru supleant 
- Maghita Domnulete - membru supleant 
 

F) Pentru cursul cu codul: C VIII, cu examinare în data de 18 septembrie 2017: 
- Mihai Lilea - preşedinte 
- Mircea Arhip - membru 
- Jan Pricop - membru 
- Felicia Nesteriuc - membru supleant 
- Veronica Cojocaru - membru supleant 
 

G) Pentru cursul cu codul: C IX, cu examinare în data de 25 septembrie 2017: 
- Gabriel Șut- preşedinte 
- Mihai Lilea - membru 
- Jan Pricop - membru 
- Felicia Nesteriuc - membru supleant 
- Mircea Arhip - membru supleant 
 

H) Pentru cursul cu codul: C X, cu examinare în data de 25 septembrie 2017: 
- Octavian Dinu - preşedinte 
- Robert Szabo - membru 
- Jan Pricop - membru 
- Florin Buțerchi - membru supleant 
- Cristina Dorobanțu - membru supleant 
 

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către Asociația Administratorilor de Fonduri din România și se 
publică în Buletinul electronic al A.S.F.       

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR.173 / 08.08.2017 
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. 5 alin. (1) şi art. 6 din Regulamentul A.S.F. nr. 8/2015 privind agenţii pentru 
servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiţii financiare, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP SA nr. 2996/13.07.2017, înregistrată 
la ASF cu nr. RG/27328/17.07.2017, completată prin adresa nr. RG/28410/25.07.2017, 

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

AUTORIZAŢIE 
Art. 1 Se autorizează următoarea persoană în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare în numele societăţii de servicii 
de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A., cu sediul social situat în Mun. Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud. Cluj: 

Nume şi prenume Nr. Atestat Profesional 

ELIAN ALEXANDRU NICOLAE 14/29.05.2013 

 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a următoarei persoane în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare: 



Nume/ Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

ELIAN ALEXANDRU NICOLAE PFR02ASIF/402883 

 
Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea 
autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare 
de la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de investiţii financiare  
BRK FINANCIAL GROUP S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 174 / 08.08.2017 
În baza 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 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. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare profesională, a 
operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,  

având în vedere adresa transmisă de S.C. AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 28674/27.07.2017, 
în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual:        
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se aprobă organizarea de către S.C. AS Financial Markets S.R.L., a cursurilor de formare profesională pentru  
„Consultanți de investiții” având codurile: CIF19.2017, CIF20.2017, CIF21.2017 și CIF22.2017, care vor avea loc la București în 
următoarele perioade: 
CIF19.2017   - 21.08.2017 - 24.08.2017 
CIF20.2017   - 28.08.2017 - 31.08.2017 
CIF21.2017   - 16.10.2017 - 19.10.2017 
CIF22.2017   - 23.10.2017 - 26.10.2017 
 
Examenele vor avea loc după cum urmează: 
CIF19.2017   - 24.08.2017 
CIF20.2017   - 31.08.2017 
CIF21.2017   - 19.10.2017 
CIF22.2017   - 26.10.2017 
 
Art. 2. Comisiile de examinare pentru cursurile mai sus menţionate vor avea următoarea componenţă:  
A) Pentru cursul cu codul: CIF19.2017, cu examinare în data de 24.08.2017: 

- Sanda Nan - preşedinte 
- Jenica Soltan - membru 
- Ioan Aleman - membru 

                                                     - Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Cristian Voicu - membru supleant 

 
B) Pentru cursul cu codul: CIF20.2017, cu examinare în data de 31.08.2017: 

- Camelia Zaharia - preşedinte 
- Carmen Hopulele - membru 
- Ioan Aleman - membru 

                                                    - Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Lehel Zolya - membru supleant 

 
C) Pentru cursul cu codul: CIF21.2017, cu examinare în data de 19.10.2017: 

- Mianda Popescu - preşedinte 
- Corina Mănescu - membru 
- Ioan Aleman - membru 

                                                     - Sergiu Paramanov - membru supleant 
- Carmen Ivan - membru supleant 

 
D) Pentru cursul cu codul: CIF22.2017, cu examinare în data de 26.10.2017: 

- Mianda Popescu - preşedinte 
- Corina Mănescu - membru 



- Ioan Aleman - membru 
                                                      - Sergiu Paramanov - membru supleant 

- Carmen Ivan - membru supleant 
 

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către AS Financial Markets S.R.L. și se publică în  
Buletinul electronic al A.S.F.       

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 175 / 09.08.2017 
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) 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, 

în baza prevederilor art. 24 din OUG nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile 
de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin 
Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 
în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6alin. (1) lit. a), b), c) și alin (4), art. 7 

alin. (1), alin. (2) lit. a), b), c) și d), art. 8, art. 9 alin. (1), alin. (3) șialin. (4) și  art.11 alin. (1), alin. (2) ș i alin. (4) 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,   

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) lit. a) și art.13 alin. (6), alin.(10) și alin.(11), art. 29, art.44 alin.(11) din 
Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 39 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare 
a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, 
depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea 

ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 132 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Autorității 
de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea SAI Swiss Capital Asset Management  SA. înregistrată la ASF prin adresa nr. 52306 din 
20.07.2016 completată prin adresele nr. RG 62663/30.08.2016, RG 64367/07.09.2016 ȘI RG 25655/03.07.2017, coroborat cu 
rezultatul interviului susținut de domnul  Brumă Constantin în data de 27.10.2016,  

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează domnul Brumă Constantin, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor 
(Responsabil administrarea riscului) în cadrul  SAI Swiss Capital Asset Management S.A.  
Art. 2. Se atestă înscrierea dommului Brumă Constantin, în Registrul A.S.F. cu nr. PFR13²FARA/400017 în calitate de Responsabil 
administrarea riscului  în cadrul SAI Swiss Capital Asset Management S.A. 
Art. 3. Atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției de administrator de risc în cadrul AFIA  prevăzute de legislația în vigoare vor fi 
exercitate de Bruma Constantin de la data înregistrării în calitate de AFIA a SAI Swiss Capital Asset Management SA.          
Art. 4. SAI Swiss Capital Asset Management S.A.are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate 
la art. 1 şi radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi 
societate. 
Art. 5. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI Swiss Capital Asset Management SA şi se publică 
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

AUTORIZAŢIA NR. 176 / 09.08.2017 
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) 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, 

în baza prevederilor art. 24 din OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin  
Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.15 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,   



în baza prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 5, art. 6alin. (1) lit. a), b), c) și alin (4), art. 7 
alin. (1), alin. (2) lit. a), b), c) și d), art. 8, art. 9 alin. (1), alin. (3) șialin. (4) și  art.11 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) 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,   

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5) lit. a) și art.13 alin. (6), alin.(10) și alin.(11), art. 29, art.44 alin.(11) din 
Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 39 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 231/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare 
a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește derogările, condițiile generale de operare, 
depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea 

ţinând cont de prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1) pct. 132 din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public al Autorității 
de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere solicitarea SAI SIRA SA. înregistrată la ASF prin adresa nr. RG 38218/23.05.2016 completată prin RG 
38808/25.05.2016, RG 61112/24.08.2016, RG 68256/23.09.2016, RG 22712/09.06.2017 și RG  24834/27.06.2017, coroborat cu 
rezultatul interviului susținut de domnul  Erdeli Eduard în data de 13.10.2016,  

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 
emiterea următorului act individual 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează domnul ERDELI EDUARD, în funcția-cheie de persoană responsabilă cu evaluarea și administrarea riscurilor 
(Responsabil administrarea riscului)  în cadrul  SAI SIRA S.A.  
Art. 2. Se atestă înscrierea dommului ERDELI EDUARD, în Registrul A.S.F. cu nr. PFR132FARA/400018 în calitate de Responsabil 
administrarea riscului  în cadrul   SAI  SIRA S.A. 
Art. 3. Atribuțiile și responsabilitățile aferente funcției de administrator de risc în cadrul AFIA  prevăzute de legislația în vigoare vor fi 
exercitate  de  ERDELI  EDUARD  de la data înregistrării în calitate de AFIA a SAI  SIRA SA.   
Art. 4. SAI SIRA S.A.are obligaţia să solicite A.S.F. retragerea autorizaţiei acordate persoanei menţionate la art. 1 şi radierea acesteia 
din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă dintre aceasta şi societate. 
Art. 5. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SIRA SA şi se publică în Buletinul ASF, forma 
electronică. 

VICEPREȘEDINTE,  
Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 177 / 10.08.2017 

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, cu modificările 

și completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile 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 și completările ulterioare, 

ținând cont de Regulamentul Delegat (UE) nr.438/2016 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 

2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, 

analizând cererea STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.  înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 52018 

din 19.07.2016 completată prin adresele înregistrate la ASF cu nr. RG  72968 din 14.10.2017,  RG 75025 din 26.10.2016, RG 78204 

din 15.11.2016, RG 15000 din 25.04.2017, RG 21800 din 30.05.2017,  RG 21935 din 31.05.2017, RG 27275 din 17.07.2017, RG 

27507 din 18.07.2015 si RG 28677 din 27.07.2017  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.08.2017, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii STK Europe, respectiv regulile fondului, 

contractul de societate, prospectul de emisiune al fondului și contractul de servicii de depozitare și custodie nr. 928/12.04.2017, 

încheiat între STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A.şi BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., în 

forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. are obligaţia 

publicării Notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.stk.ro, în termen de 

două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare 



la 10 zile după publicarea acesteia. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. are obligaţia de a transmite 

A.S.F. 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 şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere 

unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări. 

Art. 4. Prezenta autorizație va fi comunicată STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. şi se publică în  

Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția contractului de servicii de depozitare și custodie nr. 928/12.04.2017. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

 

Anexă la Autorizația A.S.F. nr 177/10.08.2017 

 

Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii STK Europe, după cum urmează: 

 

Contract de societate – Pct.7 Societatea de administrare – paragraful 4 prima parte; 
Prospectul de Emisiune – Pct. 3.13 Comisoane şi alte cheltuieli. Comisioane datorate societăţii de administrare  şi depozitarului – 
paragraful 2 prima parte și  
Regulile Fondului - Pct. 1.3 Comisionul de administrare – paragraful 2 prima parte 
 se modifică astfel:  
Pentru performanţele fondului, Societatea de Administrare este îndreptăţită la un comision anual de performanţă de maxim 10% din 
profitul realizat de fond conform ultimei situaţii financiare anuale întocmită în conformitate cu prevederile Normei A.S.F. nr. 39/2015 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităț ilor 
autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor 
Financiare.. 
 
Regulile fondului - Pct. 2.4. – Obligațiile Societății de administrare în derularea Contractului de depozitare se completează cu 

următoarele paragrafe: 

- Administratorul se va asigura de faptul că celelalte părţi desemnate de către acesta vor transmite toate informaţiile necesare 

depozitarului pentru îndeplinirea sarcinilor contractuale şi reglementare, inclusiv cele referitoare la subscrierea, răscumpărarea, 

emiterea şi anularea titlurilor de participare ale Fondului. 

- Administratorul pune la dispoziţia Depozitarului, fără întârziere, toate informaţiile relevante pentru evidenţa şi mişcările de active care 

nu pot fi ţinute în custodie. Administratorul se asigură că părţile terţe relevante acordă depozitarului acces, fără întârzieri nejustificate, 

la documentele justificative privind fiecare tranzacţie şi fiecare poziţie cu activele care nu pot fi ţinute în custodie. 

- Administratorul va acorda acces Depozitarului la registrele contabile ale OPCVM/Administratorului în legătură cu OPCVM-ul 

administrat şi va furniza Băncii toate informaţiile cu privire la rezervele referitoare la situaţiile financiare care au fost exprimate de 

auditori. 

- Administratorul va ţine evidenţa tuturor informaţiilor transmise/primite Depozitarului/de la Depozitar în format electronic, pe suport 

durabil, în decursul executării contractului de depozitare pe durata stabilită în legislaţia specifică, dar nu mai puţin de 5 ani de la data 

primirii informaţiei. 

 

Regulile fondului - Pct. 2.6  - Responsabilităţile depozitarului faţă de SAI şi investitori se completează cu următoarele prevederi: 

-Să îndeplinească instrucţiunile Administratorului Fondului, cu excepţia cazului în care acestea sunt contrare reglementărilor în vigoare 

ori documentelor Fondului; 

- Depozitarul va furniza serviciile ce fac obiectul contactului de depozitare, în conformitate cu instrucţiunile transmise la timp de către 

Administrator 

- Depozitarul va informa Administratorul, din momentul în care a luat la cunoştinţă cu privire la faptul că separarea activelor OPCVM 

nu mai este suficientă pentru a asigura protecţia împotriva insolvenţei unei părţi terţe căreia Banca i-a delegat custodia. 

 

Regulile fondului - Pct. 2.7 - Încetarea contractului de depozitare va avea următorul conținut: 

Contractul de depozitare înceteaza de plin drept, fără nici o formalitate şi fără intervenţia instanţei, în oricare dintre următoarele situaţii: 
1. în cazul denunţării unilaterale a contractului de către oricare dintre părţi, încetarea va opera după acordarea unui termen de 

preaviz de minim 90 de zile. Acest termen va curge de la data notificării denunţării contractului către A.S.F., notificarea 
urmând  să fie realizată de către partea care solicită denunţarea Contractului; 

2. în cazul retragerii autorizaţiei/avizului de funcţionare a oricărei părţi de către A.S.F şi/sau BNR în cazul Băncii; 
3. în cazul iniţierii procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către BNR în cazul Băncii; 
4. în cazul deschiderii procedurii falimentului a oricăreia din părţi.  



5. prin acordul părţilor şi încheierea unui act adiţional în acest sens, cu notificarea A.S.F. În acest caz, temenul de preaviz de  
90 de zile prevăzut la  pct.1 nu se mai aplică; 

6. cu respectarea termenului de preaviz prevăzut la pct. 1, Depozitarul notifică Administratorul cu privire la faptul ca nu este 

convinsă că păstrarea activelor Fondului la un custode global/local este o măsură suficientă de protecţie a activelor şi 

Administratorul poate solicita păstrarea în continuare a activelor Fondului la respectivul custode global/local, în pofida 

avertismentului Depozitarului. 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 178 / 10.08.2017 
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 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, 

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, 

în conformitate cu dispoziţiile 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, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, 

analizând cererea PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa RG/72814/13.10.2016, 
completată prin adresele cu nr. RG/77748/10.11.2016, nr. RG/14329/20.04.2017, RG/20792/24.05.2017, RG/21657/30.05.2017, 
RG/22270/06.06.2017, RG/22329/07.06.2017, RG/26087/05.07.2017, RG/27068/13.07.2017 și RG/28802/27.07.2017, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.08.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele FDI PIONEER INTEGRO, în conformitate cu prospectul de emisiune, 
regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 929/14.04.2017 încheiat între  
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și BRD - GSG  în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. PIONEER 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 http://www.pioneerinvestments.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. PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. 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 şi 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 va fi comunicată societăţii PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.  

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 179 / 10.08.2017 
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 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, 

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, 

în conformitate cu dispoziţiile 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, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, 

analizând cererea PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa RG/72814/13.10.2016, 
completată prin adresele cu nr. RG/77748/10.11.2016, nr. RG/14329/20.04.2017, RG/20792/24.05.2017, RG/21657/30.05.2017, 
RG/22270/06.06.2017, RG/22329/07.06.2017, RG/26087/05.07.2017, RG/27068/13.07.2017 și RG/28802/27.07.2017, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.08.2017,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

 
 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2017/Anexa%20Autorizatia%20nr.178.pdf


AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele FDI PIONEER STABILO, în conformitate cu prospectul de emisiune, 
regulile, contractul de societate și Contractul de depozitare și custodie nr. 930/14.04.2017 încheiat între  
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și BRD - GSG  în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. PIONEER 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 http://www.pioneerinvestments.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. PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. 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 şi 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 va fi comunicată societăţii PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare.  

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 180 / 10.08.2017 
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 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, 

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, 

în conformitate cu dispoziţiile 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, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, 

analizând cererea SAI MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa nr. RG/50250/12.07.2016, completată prin 
adresele cu nr. RG/73002/14.10.2016, RG/78005/14.11.2016, RG/23857/15.06.2017 și RG/27741/19.07.2017, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.08.2017,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele FDI PLUS INVEST, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile 
și Contractul de depozitare și custodie nr. 1029/12.06.2017 încheiat între SAI MUNTENIA INVEST S.A. și BRD - GSG în forma 
prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. SAI MUNTENIA INVEST S.A. are obligaţia publicării notei de informare a 
investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.munteniainvest.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. 
SAI MUNTENIA INVEST S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. 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 şi 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 va fi comunicată societăţii SAI MUNTENIA INVEST S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, 
cu excepția contractului de depozitare.  

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 181 / 10.08.2017 

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 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, 

în baza prevederilor 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 şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul 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, 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2017/Anexa%20Autorizatie%20nr.179.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2017/Anexa%20Autorizatia%20nr.180.pdf


având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, 

având în vedere solicitarea SAI GLOBINVEST SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 72805/13.10.2016, completată prin 
adresele nr. 74404/21.10.2016, 7867/03.03.2017, 23589/15.06.2017, 27718/19.07.2017, 28990/28.07.2017, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.08.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Napoca, administrat de  
SAI GLOBINVEST SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare 
nr.1/15.06.2017, încheiat între SAI GLOBINVEST SA și SC BANCPOST SA, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 
28990/28.07.2017. SAI GLOBINVEST SA are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul 
de emisiune şi pe site-ul www.globinvest.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. SAI GLOBINVEST SA are obligaţia de a transmite A.S.F. 
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 şi 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 către SAI GLOBINVEST SA şi se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 1/15.06.2017. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 182 / 10.08.2017 

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 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, 

în baza prevederilor 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 şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul 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, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, 

având în vedere solicitarea SAI GLOBINVEST SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 72805/13.10.2016, completată prin 
adresele nr. 74404/21.10.2016, 7867/03.03.2017, 23589/15.06.2017, 27718/19.07.2017, 28990/28.07.2017, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.08.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Tehnoglobinvest, administrat de  
SAI GLOBINVEST SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare 
nr.1/15.06.2017, încheiat între SAI GLOBINVEST SA și SC BANCPOST SA, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 
28990/28.07.2017. SAI GLOBINVEST SA are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul 
de emisiune şi pe site-ul www.globinvest.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. SAI GLOBINVEST SA are obligaţia de a transmite A.S.F. 
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 şi 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 către SAI GLOBINVEST SA şi se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 1/15.06.2017. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2017/Anexa%20Autorizatia%20nr.181.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2017/Anexa%20Autorizatia%20nr.182.pdf


 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIA NR. 183 / 10.08.2017 

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 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, 

în baza prevederilor 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 şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.153-155 din Regulamentul 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, 

având în vedere prevederile din Regulamentul Delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a 
Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, 

având în vedere solicitarea SAI GLOBINVEST SA înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 72805/13.10.2016, completată prin 
adresele nr. 74404/21.10.2016, 7867/03.03.2017, 23589/15.06.2017, 27718/19.07.2017, 28990/28.07.2017, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.08.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții Transilvania, administrat de  
SAI GLOBINVEST SA, în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate și contractul de depozitare 
nr.1/15.06.2017, încheiat între SAI GLOBINVEST SA și SC BANCPOST SA, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor, în forma transmisă prin adresa înregistrată la ASF cu numărul 
28990/28.07.2017. SAI GLOBINVEST SA are obligaţia publicării notei de informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul 
de emisiune şi pe site-ul www.globinvest.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. SAI GLOBINVEST SA are obligaţia de a transmite A.S.F. 
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 şi 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 către SAI GLOBINVEST SA şi se publică în Buletinul A.S.F., 
forma electronică, cu excepția contractului de depozitare nr. 1/15.06.2017. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 

 

AUTORIZAŢIA NR. 184 / 11.08.2017 

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) 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. 1 alin. (3) și art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. e) și art. 15 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind 

serviciile de investiţii  financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. 

înregistrată la ASF cu nr. RG/23480/15.06.2017, completată prin adresele nr. RG/25491/30.06.2017, nr. RG/26159/06.07.2017 și nr. 

RG/30115/03.08.2017, 

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SOCIETĂȚII DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK 

FINANCIAL SERVICES S.A. ca urmare a schimbării sediului social din București, Str. Dr. Iacob Felix nr. 28, et. 4, Sector 1 în 

București, Str. Aurel Vlaicu nr. 35, corp B, et. IV, Sector 2. 

Art. 2. SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. are obligaţia de a 

transmite la ASF copia certificatului de înregistrare menţiuni și a noului certificat de înregistrare, în termen de maximum 5 zile de la 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2017/Anexa%20Autorizatia%20nr.183.pdf


data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare a schimbării 

sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 

Art. 3. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediului social pe toată 

durata de funcţionare a acestuia notificând ASF orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând 

copii ale documentelor justificative. 

Art. 4. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SOCIETATEA DE SERVICII DE INVESTIȚII 

FINANCIARE BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Mircea URSACHE 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
AVIZ NR. 468 / 10.08.2017 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), 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 şi completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 9 alin. (4) 
din Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și 
completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață, 

Având în vedere adresa societății de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații nr. 16220/02.05.2017, înregistrată la A.S.F. sub 
nr. RG/17139/02.05.2017 și sub nr. RG/16935/02.05.2017, completată prin adresa nr. 16364/06.06.2017, înregistrată la A.S.F. sub nr. 
RG/22291/07.06.2017  și nr. RG/22382/07.06.2017, prin care s-a solicitat să se clarifice dacă contractele forward pentru gaze cu 
decontare fizică ce urmează a fi tranzacționate pe piețele centralizate de mărfuri administrate de Bursa Română de Mărfuri având 
principalele caracteristici prezentate la Anexa 1 a adresei se califică sau nu drept "instrumente financiare" în sensul Legii nr. 24/2017 
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și, în acest sens, dacă tranzacțiile cu astfel de Produse pe piețele 
centralizate de mărfuri administrate de Bursa Română de Mărfuri se încadrează sau nu sub supravegherea Autorității de Supraveghere 
Financiară,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.08.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Contractele forward având caracteristicile prezentate prin adresa societății de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații 
nr.16220/02.05.2017, înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/17139/02.05.2017 și sub nr. RG/16935/02.05.2017, completată prin adresa 
nr.16364/06.06.2017, înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/22291/07.06.2017 și nr. RG/22382/07.06.2017, şi pentru care decontarea este 
exclusiv fizică, nu sunt considerate ca fiind incluse în categoria ”instrumente financiare” în sensul definiției instituite de prevederile 
art.2 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, până la data de 02.01.2018, 
inclusiv. 
Art. 2. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia societății Țuca Zbârcea & Asociații și va fi publicat în Buletinul ASF 
și pe site-ul acesteia. (www.asfromania.ro).  
Art. 3. Direcția Reglementare-Autorizare din cadrul Sectorului Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentului 
aviz. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1114 / 10.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și 

art. 28 din O.U.G. 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. 

I. Având în vedere: 
- în cadrul AGEA SOMETRA S.A. Copșa Mică din data de 30.12.2015 a fost aprobată divizarea parțială a societății prin 

desprinderea și transmiterea unei părți din patrimoniu către Reycom Recycling S.A., fără să fie afectată prin această operațiune 
valoarea și structura capitalului social al SOMETRA S.A. și al Reycom Recycling S.A., 

- A.S.F. a fost informată în data de 15.02.2017 cu privire la depunerea unei cereri de retragere din societate, formulate în 
data de 07.01.2016 în baza art. 134 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de acţionarul GRIVCO S.A. București, motiv pentru care 
SOMETRA S.A. a solicitat O.R.C. Sibiu desemnarea unui expert independent în vederea stabilirii prețului pe acțiune ce va fi plătit 
GRIVCO S.A., cererea fiind admisă la O.R.C. în data de 16.03.2016, până la data prezentei decizii prețul nefiind încă determinat, 
retragerea acționarului nefiind finalizată, 

- potrivit dispozițiilor art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 preluate și de art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017,  
“Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de administrator ori de angajat al emitentului, prin 
recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor 



instrumente financiare deţinute, precum şi prejudicierea deţinătorilor acestora”, încălcarea acestor dispoziții fiind calificată ca și 
contravenție, 

- în conformitate cu dispozițiile art. 106 din Legea nr. 24/2017 prevederile art. 46 alin. (4) din lege se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul emitenţilor ale căror valori mobiliare se tranzacţionează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare, 
nerespectarea acestora reprezentând contravenție potrivit art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 [fostul art. 272 alin. (1) 
lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004], 

- în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, săvârșirea contravențiilor prevăzute 
de art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din același act normativ se sancționa cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, 
pentru persoanele fizice, 

- în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de retragere a acționarului GRIVCO S.A. și până la AGEA din data de 
02.08.2016, când a fost numit noul Președinte CA, conducerea societății SOMETRA S.A. a fost asigurată de Consiliul de Administrație 
prin Președintele CA, dl. SAMARAS DIMITRIOS, 

- dl. SAMARAS DIMITRIOS, în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de retragere de către acționarul GRIVCO S.A. 
București (07.01.2016) și până la data numirii de către A.G.O.A. a noului Președinte CA (02.08.2016), a inițiat demersurile la ORC 
pentru numirea expertului independent, însă nu a întreprins toate măsurile necesare în vederea soluționării cererii de retragere, 

se constată incidența dispozițiilor art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, prevedere preluată de art. 46 alin. (4) din  
Legea nr. 24/2017, întrucât, prin conduita domnului SAMARAS DIMITRIOS în ceea ce privește respectarea prevederilor art. 134 d in  
Legea nr. 31/1990, au fost lezate drepturile acționarului GRIVCO S.A. București. 

Luând în considerare faptul că Legea nr. 297/2004 este mai favorabilă sub aspectul limitei minime a amenzii, care este mai 
scăzută decât cea prevăzută de Legea nr. 24/2017 pentru aceeași faptă, pentru contravenția reținută în sarcina domnului  
SAMARAS DIMITRIOS, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al SOMETRA S.A. în perioada relevantă, se stabilește 
sancțiunea cu amendă în valoare de 2.000 lei. 

II. Având în vedere: 
- SOMETRA S.A. nu a informat investitorii, în termenul legal, cu privire la tranzacțiile din datele de 15.04.2016 și 25.04.2016, 

prin intermediul cărora emitentul a vândut către Aluminium of Greece Industrial and Commercial S.A. acțiunile deținute la societatea 
Reycom Recycling S.A., reprezentând 100% din capitalul social; 

- investitorii au avut acces la aceste informații prin intermediul raportul auditorului financiar la situațiile financiare la 
30.06.2016 și raportul anual aferent exercițiului financiar 2016, publicate pe site-ul B.V.B. în datele de 31.08.2016 și 27.04.2017; 

- potrivit dispozițiilor art. 209 teza a II-a din Legea nr. 297/2004, emitenţii de valori mobiliare aveau obligația de a pune la 
dispoziţia deținătorilor de valori mobiliare toate informaţiile necesare, pentru ca aceştia să-şi poată exercita drepturile;  

- în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, „Emitentul de acțiuni se asigură că toate mijloacele şi 
informațiile necesare pentru a permite acționarilor să își exercite drepturile sunt disponibile în statul membru de origine, iar integritatea 
datelor este păstrată”; 

- potrivit art. 106 din lege, prevederile art. 77 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul emitenților ale căror valori 
mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare; 

- astfel, potrivit prevederilor legale în vigoare la acel moment, societatea avea obligația de a pune la dispoziția investitori lor 
toate informațiile necesare pentru ca aceștia să își poată fundamenta deciziile investiționale în deplină cunoștință de cauză; 

- SOMETRA S.A. nu a informat publicul, în termenul legal, cu privire la vânzarea acțiunilor deținute la Reycom Recycling 
S.A. [art. 1232 A lit. g) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006];  

se constată încălcarea de către dl. SAMARAS DIMITRIOS, în calitate de președinte al Consiliului de administrație în funcție 
în intervalul 09.04.2012 - 02.08.2016, a obligației prevăzute de art. 209 teza a II-a din Legea nr. 297/2004, preluată de art. 77 alin. (1) 
coroborat cu art. 106 din Legea nr. 24/2017, prin neinformarea investitorilor cu privire la operațiunile prin care acțiunile deținute de 
SOMETRA S.A. la Reycom Recycling S.A. au fost cesionate, având ca rezultat transferul indirect a peste 98,02% din activele 
emitentului, faptă ce constituie contravenție conform dispozițiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din același act normativ și ale art. 126 
alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.   

În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, neîndeplinirea obligației de respectare 
a conduitei prevăzute de art. 209 din același act normativ se sancționa cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, 
pentru persoanele fizice. 

În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) din Legea nr. 24/2017, neîndeplinirea obligației de respectare 
a conduitei prevăzute de art. 77 din același act normativ se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare 
dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care 
aceste valori pot fi stabilite,  pentru persoanele fizice. 

Legea nr. 297/2004 este mai favorabilă sub aspectul limitei minime a amenzii, care este mai scăzută decât cea prevăzută 
de Legea nr. 24/2017 pentru aceeași faptă. 

Cu toate acestea, având în vedere importanța evenimentului neadus la cunoștința investitorilor și luând în considerare 
prevederile art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, apreciem că se impune sancționarea dlui. SAMARAS DIMITRIOS, în calitate de 
președinte al Consiliului de administrație al SOMETRA S.A. la data când au avut loc cesiunile de acțiuni, cu amendă în valoare de 
10.000 lei. 

III. Având în vedere: 
- potrivit art. 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, preluate de art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017,  „Actele de dobândire, 

înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare 
depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, vor fi 



încheiate de către administratorii sau directorii societăţii numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară 
a acţionarilor”; 

- în speță au avut loc două operațiuni juridice succesive, respectiv o divizare parțială prin care s-a transferat entității nou 
înființate o parte din activele emitentului, urmată de înstrăinarea integrală a participațiilor în capitalul acesteia către Aluminium of 
Greece Industrial and Commercial S.A., efectul la finalizarea operațiunilor constând în reducerea cu peste 98,02% a activelor  
imobilizate ale societății SOMETRA S.A., comparând situația anterioară divizării cu cea existentă după cesiunea către  
Aluminium of Greece Industrial and Commercial S.A. a acțiunilor Reycom Recycling S.A.; 

- art. 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 nu fac distincție între actele juridice de 
înstrăinare încheiate nemijlocit sau indirect de către societatea emitentă, scopul reglementării fiind protejarea intereselor acționarilor 
prin acordarea dreptului acestora de a decide în cunoștință de cauză cu privire la înstrăinarea unei părți însemnate din patrimoniul 
societății; 

- în proiectul de divizare aprobat de adunarea generală a acționarilor nu există precizări cu privire la vânzarea ulterioară 
transferului de active, a societății Reycom Recycling S.A., astfel încât nu se poate considera că acționarii au aprobat/au validat/au fost 
informați cu privire la ieșirea din patrimoniul consolidat al societății a respectivelor active.  

- astfel, se reține faptul că, prin intermediul celor două tranzacții de vânzare a participațiilor în capitalul  
Reycom Recycling S.A. către Aluminium of Greece Industrial and Commercial S.A., societatea SOMETRA S.A. a înstrăinat activele  
imobilizate pe care le deținea în mod indirect fără aprobarea prealabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; 

- această faptă constituie încălcarea prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital, în vigoare 
la data realizării operațiunilor,  dispoziții preluate de art. 90 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;  

se constată săvârșirea de către președintele Consiliului de administrație al SOMETRA S.A. a contravenției prevăzute de 
art.272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 și de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.    

Prin adresa nr. SI/DETA/8135/05.07.2017, în considerarea prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, întrucât s-a 
constatat nerespectarea dispoziţiilor legale prevăzute la pct. I-III, s-a învederat dlui. SAMARAS DIMITRIOS posibilitatea legală ca în 
termen de 5 zile de la data comunicării notificării să formuleze obiecţiuni cu privire la încălcările constatate.  

Până la data emiterii prezentului act individual dl. SAMARAS DIMITRIOS nu a transmis obiecțiuni la cele constatate și 
comunicate prin adresa anterior menționată.  

În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, săvârșirea contravențiilor prevăzute de 
art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din același act normativ se sancționa cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru 
persoanele fizice. 

În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 pct. (i) din Legea nr. 24/2017, săvârșirea contravențiilor prevăzute 
de art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din același act normativ se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare 
dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care 
aceste valori pot fi stabilite,  pentru persoanele fizice. 

Luând în considerare faptul că Legea nr. 297/2004 este mai favorabilă sub aspectul limitei minime a amenzii, care este mai 
scăzută decât cea prevăzută de Legea nr. 24/2017 pentru aceeași faptă, pentru contravenția reținută în sarcina dlui. SAMARAS 
DIMITRIOS, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al SOMETRA S.A. la data când au avut loc cesiunile de acțiuni, se 
stabilește o amendă în valoare de 1.000 lei. 

În conformitate cu prevederile art. 275 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, în vigoare la data săvârșirii faptelor reținute, urmează 
a se aplica dlui. SAMARAS DIMITRIOS, o amendă reprezentând cea mai mare amendă dintre cele stabilite la pct. I-III majorată cu 
10%.  

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite Autorității de Supraveghere Financiară, 
având în vedere elementele de fapt și de drept arătate mai sus, 
în temeiul prevederilor art. 209 teza a II-a, art. 210 alin. (1), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și 

art.275 alin. (1) și (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 77 alin. (1), 
art.106, art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) din Legea nr. 24/2017, 

în baza analizei direcției de specialitate, în ședința Consiliului A.S.F. din data de 09.08.2017, s-a hotărât emiterea următorului 
act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 11.000 lei dl. SAMARAS DIMITRIOS. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul contravenientul, în termen 
de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din 
O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art.  28 din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Direcţia 
Emitenți, Monitorizare Tranzacţii și Abuz pe Piață, în termen de 2 zile lucrătoare 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. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului SAMARAS DIMITRIOS, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și 
prin e-mail societății SOMETRA S.A. Copșa Mică. 
Art. 5. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii.  
Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B. 
Art. 7. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară la 
Secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sancțiuni şi pe website-ul operatorului de sistem Bursa de Valori București S.A. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 



 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1115 / 10.08.2017 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și 

art. 28 din O.U.G. 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. 

I. Având în vedere:  
- în cadrul AGEA SOMETRA S.A. Copșa Mică din data de 30.12.2015 a fost aprobată divizarea parțială a societății prin 

desprinderea și transmiterea unei părți din patrimoniu către Reycom Recycling S.A., fără să fie afectată prin această operațiune 
valoarea și structura capitalului social al SOMETRA S.A. și al Reycom Recycling S.A., 

- A.S.F. a fost informată în data de 15.02.2017 cu privire la depunerea unei cereri de retragere din societate, formulate în 
data de 07.01.2016 în baza art. 134 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de acţionarul GRIVCO S.A. București, motiv pentru care 
SOMETRA S.A. a solicitat ORC Sibiu desemnarea unui expert independent în vederea stabilirii prețului pe acțiune ce va fi plăt it 
GRIVCO S.A., cererea fiind admisă la ORC în data de 16.03.2016, până la data prezentei decizii prețul nefiind încă determinat, 

- potrivit dispozițiilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 (fostul art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004), “Sunt interzise 
folosirea în mod abuziv a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de administrator ori de angajat al emitentului, prin recurgerea la 
fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente 
financiare deţinute, precum şi prejudicierea deţinătorilor acestora”, încălcarea acestor dispoziții fiind calificată ca și contravenție, 

- în conformitate cu dispozițiile art. 106 din Legea nr. 24/2017 prevederile art. 46 alin. (4) din lege se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul emitenţilor ale căror valori mobiliare se tranzacţionează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare, 
nerespectarea acestora reprezentând contravenție potrivit art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017 (fostul art. 272 alin. (1) 
lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004), 

- în conformitate cu prevederile art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) din Legea nr. 297/2004, săvârșirea contravențiilor prevăzute 
de art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din același act normativ se sancționa cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, 
pentru persoanele fizice, 

- de la data desemnării sale (AGOA din data de 02.08.2016) și până în prezent, conducerea societății SOMETRA S.A.  
Copșa Mică a fost asigurată de Consiliul de Administrație prin Președintele CA, dl. CHRISTOS EFSTATHIADIS, 

- dl. CHRISTOS EFSTATHIADIS, de la data desemnării sale ca Președinte al CA al societății SOMETRA S.A. (AGOA din 
data de 02.08.2016) și până în prezent nu a întreprins demersurile necesare în vederea soluționării cererii de retragere formulate de 
GRIVCO S.A. București. 

În adresa nr. 940/11.07.2017, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26738/11.07.2017, SOMETRA S.A., sub semnătura actualului 
Președinte CA (dl. CHRISTOS EFSTATHIADIS) a comunicat, printre altele, următoarele informații referitoare la retragerea din 
societatea a acționarului GRIVCO S.A.: 

- ”raportul expertului nu a fost finalizat în timp util pentru a fi inclus pe ordinea de zi a adunării generale […]”, 
- ”până la momentul rămânerii definitive a deciziei și înregistrării (n.n. în Registrul Comerțului), divizarea are un rezultat incert 

și orice drepturi rezultate în relație cu aceasta sunt condiționale (inclusiv dreptul de retragere)”, 
- ”nu există un termen clar prescris de lege în interiorul căruia dreptul de retragere trebuie să i se dea efect”, 
- ”conducerea societății a acționat tot timpul cu bună știință […], fără a avea intenția de a afecta în vreun fel drepturile Grivco 

sau ale oricărui alt acționar”, 
- ”suntem pregătiți și deciși să luăm toate măsurile relevante pentru a finaliza această situație pe cât de repede este practic 

posibil”. 
Referitor la opinia emitentului, facem următoarele observații: 

- dreptul de retragere din societate al acționarilor care nu sunt de acord cu o hotărâre de divizare, poate fi exercitat în termen 
de 30 de zile de la data AGEA care se pronunță asupra divizării; urmare primirii unei cereri de retragere, emitentul are 
obligația să solicite ORC numirea unui expert independent care să stabilească prețul acțiunilor, textul legal necondiționând 
în vreun fel inițierea, respectiv finalizarea procesului de retragere de Sentința instanței de judecată care consfințește 
legalitatea divizării. Dar chiar și dacă acceptăm motivația societății, de la data înregistrării divizării în Registrul Comerțului a 
Sentinței de divizare (03.06.2016 – potrivit informațiilor furnizate online de ONRC) și până în prezent retragerea acționarului 
nu a fost finalizată, raportul nefiind finalizat, 

- referitor la includerea pe ordinea de zi a AGEA a raportului prin care expertul independent determină prețul, nu există 
dispoziții legale care să oblige acționarii emitentului să aprobe în cadrul adunării generale un astfel de raport, retragerea din 
societate fiind un drept recunoscut anumitor acționari, 

- chiar dacă Legea nr. 31/1990 nu stabilește cu exactitate un termen limită pentru stabilirea prețului și plata acestuia atunci 
când vorbește de retragerea acționarilor din societate, trebuie semnalat faptul că legislația incidentă pieței de capital a 
prevăzut termene rezonabile pentru depunerea cererii de retragere și plata contravalorii acțiunilor obiect al retragerii 
(Regulamentul nr. 1/2006 - art. 133 alin. 8 pentru retragerea în cadrul unei divizări și art. 87 alin. 4 – retragerea acționarilor 
în cazul existenței unei Hotărâri AGEA de retragere de la tranzacționare; Regulamentul nr. 17/2014 – art. 7 alin. 1 pentru 
retragerea acționarilor în temeiul Legii nr. 151/2014), astfel că perioada de la depunerea cererii acționarului GRIVCO S.A. 
(07.01.2016) și până în prezent (1,5 ani) nu poate fi considerată rezonabilă din punct de vedere al dreptului conferit 
acționarilor societății SOMETRA S.A., emitent de valori mobiliare, pentru soluționarea cererii, 

- societatea nu a făcut vreo dovadă a depunerii diligențelor pe lângă expertul independent desemnat de ORC  să determine 
prețul nici în perioada ulterioară depunerii cererii și nici ulterior înregistrării Sentinței. 



Se constată incidența dispozițiilor art. 210 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, prevedere preluată de art. 46 alin. (4) din  
Legea nr. 24/2017, întrucât, prin conduita domnului CHRISTOS EFSTATHIADIS în ceea ce privește respectarea prevederilor art. 134 
din Legea nr. 31/1990, au fost lezate drepturile acționarului GRIVCO S.A. București, faptă ce constituie contravenție conform 
dispozițiilor art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.  

În conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 (i) din Legea nr. 24/2017, încălcarea obligației stipulate la art. 46 
alin. (4) din Legea nr. 24/2017 se sancționează cu amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de 
două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, 
pentru persoanele fizice. 

Luând în considerare faptul că Legea nr. 297/2004 este mai favorabilă sub aspectul limitei minime a amenzii, care este mai 
scăzută decât cea prevăzută de Legea nr. 24/2017 pentru aceeași faptă, pentru contravenția reținută în sarcina domnului  
CHRISTOS EFSTATHIADIS, în calitate de președinte al Consiliului de administrație al SOMETRA S.A. în perioada relevantă, se 
stabilește sancțiunea cu amendă în valoare de 3.000 lei. 

II. Având în vedere: 
La data de 16.06.2017 SOMETRA S.A. a publicat pe site-ul B.V.B. un raport curent prin intermediul căruia investitorii sunt 

informați cu privire la faptul că directorul general al SOMETRA S.A., dl. CHRISTOS EFSTATHIADIS, a aprobat în data de 09.06.2017, 
prin decizie, ”un plan de restructurare al activității societății” care are în vedere, printre altele, „încetarea temporară a activităților de 
producție ale societății până la finalizarea planului de investiției”, estimându-se că această măsură va avea drept consecință  o 
concediere colectivă a aproximativ 58 de angajați. Acest raport a fost transmis și la A.S.F. unde a fost înregistrat cu  
nr. RG/ 23819/19.06.2017. 

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, „Emitentul de acțiuni se asigură că toate mijloacele şi 
informațiile necesare pentru a permite acționarilor să își exercite drepturile sunt disponibile în statul membru de origine, iar integritatea 
datelor este păstrată”. 

Potrivit art. 106 din Legea nr. 24/2017, prevederile art. 77 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul emitenților ale 
căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare. 

Astfel, potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentantul societății avea obligația de a pune la dispoziția investitorilor, în 
termenul legal, toate informațiile necesare pentru ca aceștia să își poată fundamenta deciziile investiționale în deplină cunoștință de 
cauză. 

Informațiile privind contractul de transfer de activitate încheiat la data de 26.05.2017 între SOMETRA S.A. și  
Aluminium of Greece Industrial and Commercial S.A. și decizia Directorului General al societății din data de 09.06.2017, referitoare la 
planul de restructurare, au fost publicate pe site-ul B.V.B. la data de 16.06.2017, ulterior solicitării primite din partea A.S.F. 

În aceste condiții, se constată încălcarea de către dl. CHRISTOS EFSTATHIADIS - președinte C.A. în funcție la data 
săvârșirii faptei și semnatar al rapoartelor curente transmise A.S.F. - a obligației prevăzute de 77 alin. (1) coroborat cu art. 106 din 
Legea nr. 24/2017 întrucât nu a informat investitorii, în termenul legal, cu privire la: 

- contractul de transfer de activitate încheiat în data de 26.05.2017 între SOMETRA S.A. în calitate de cumpărător și 
Aluminium of Greece Industrial and Commercial S.A., în calitate de vânzător [art. 1232 A lit. l) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006], 
- decizia Directorului General al societății din data de 09.06.2017 cu privire la planul de restructurare [art. 1232 A lit. k) din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006], 

faptă ce constituie contravenție conform dispozițiilor art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 24/2017.   
Prin adresa nr. SI/DETA/8135/05.07.2017, în considerarea prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, întrucât s-a 

constatat nerespectarea dispoziţiilor legale prevăzute la pct. I-II, s-a învederat domnului CHRISTOS EFSTATHIADIS posibilitatea 
legală ca în termen de 5 zile de la data comunicării notificării să formuleze obiecţiuni cu privire la încălcările constatate.  

În adresa SOMETRA S.A. nr. 940/11.07.2017, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26738/11.07.2017, dl. CHRISTOS 
EFSTATHIADIS a admis că informațiile respective nu au fost transmise, exprimându-și regretul cu privire la această situație și s-a 
angajat să acorde mai multă atenție în viitor unor aspecte similare.  

Pentru contravenția reținută în sarcina domnului CHRISTOS EFSTATHIADIS, în calitate de președinte al Consiliului de 
administrație al SOMETRA S.A. în perioada relevantă, se stabilește o amendă în valoare de 10.000 lei. 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 urmează a se aplica domnului CHRISTOS EFSTATHIADIS 
o amendă în cuantum de 13.000 lei, reprezentând cumulul celor două amenzi stabilite la pct. I și II. 

Având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite Autorității de Supraveghere Financiară, 
având în vedere elementele de fapt și de drept arătate mai sus, 
în temeiul prevederilor art. 210 alin. (1), art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 3, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) și art. 275 alin. (1) din 

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 77 alin. (1), art. 106, art. 126 alin. (1)  
lit. a) pct. 3 și art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2(i) din Legea nr. 24/2017, 

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. f) din Legea nr. 24/2017, 
în baza analizei direcției de specialitate, în ședința Consiliului A.S.F. din data de 09.08.2017, s-a hotărât emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu amendă în cuantum de 13.000 lei dl. CHRISTOS EFSTATHIADIS. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 5 București, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. 
Prezenta Decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002 coroborat cu art. 28 
din O.U.G. nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. - Direcţia Emitenți, Monitorizare Tranzacţii și  
Abuz pe Piață, în termen de 2 zile lucrătoare 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. Domnul CHRISTOS EFSTATHIADIS, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății SOMETRA S.A.  
Copșa Mică, are obligaţia de a adopta măsurile necesare în vederea soluționării cererii de retragere din societate a acționarului 
GRIVCO S.A. București, în termen de 2 luni de la data emiterii prezentei decizii. 
Art. 5. În situaţia în care obligaţia prevăzută la art. 4 din prezenta decizie nu este îndeplinită, persoanele responsabile vor fi sancţionate 
de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 6. Prezenta Decizie va fi comunicată domnului CHRISTOS EFSTATHIADIS, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire 
și prin e-mail societății SOMETRA S.A. Copșa Mică.  
Art. 7. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea sancţiunii.  
Art. 8. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată nu poate fi contactată, 
prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul B.V.B. 
Art. 9. Prezenta Decizie se publică în Buletinul A.S.F. - forma electronică, pe website-ul Autorității de Supraveghere Financiară la 
Secțiunea Consumatori/Piață de capital/Sancțiuni şi pe website-ul operatorului de sistem Bursa de Valori București S.A. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1125 / 10.08.2017 

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 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, 

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art.3, art. 5, art.8, art.9, art. 10 alin. (1) și alin. (2), art.16 alin. (11), art.17 alin. (1) și alin. (2), 
art. 18, art. 19, art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1) lit.c) și alin. (3), art. 26 alin. (1) și alin. (2), art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a), 
art. 28 alin. (1), art. 30, art. 31 alin. (1), alin. (2) alin. (3) și alin. (4), art. 33 alin. (1) 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, 

având în vedere solicitarea Amundi Asset Management SA și SAS Rue la Boetie înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 
2217/25.01.2017 completată prin adresele nr RG 2214/25.01.2017, RG 3274/31.01.2017, RG 7682/02.03.2017, RG 
11272/30.03.2017, RG 12007/05.04.2017, RG 13667/14.04.2017, RG 16906/02.05.2017, RG 18923/11.05.2017, RG 
19825/17.05.2017, RG 20990/25.05.2017, RG 23203/14.06.2017, RG 23790/19.06.2017, RG 28770/27.07.2017, RG 
29018/28.07.2017, RG 30113/03.08.2017, RG 30142/03.08.2017. 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.08.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către Amundi Asset Management SA, a calității de acționar semnificativ prin  
achiziționarea unei participații calificate directe de 97,425% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale  
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.  
Art. 2. În termen de 60 de zile lucrătoare de la data emiterii actului individual de aprobare a proiectului de achiziție, dar nu mai târziu 
de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor ca urmare a finalizării tranzacției menționate la art.1, Pioneer Asset Management are 
obligaţia de a transmite la A.S.F. următoarele documente: 
a) contractul de cesiune;  
b) un extras din registrul acţionarilor acesteia, care să ateste modificările intervenite; extrasul este certificat pentru conformitate de 
reprezentantul legal al Pioneer Asset Management SAI SA;  
c) noua structură a acţionariatului. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH & Co KG, firma de avocatură 
împuternicită să reprezinte potențialul achizitor în relația cu ASF. Totodată, prezenta decizie va fi comunicată și către  
PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI SA, urmând a fi publicată în Buletinul ASF, în forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1126 / 10.08.2017 

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 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, 

în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) și alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 
capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 



în conformitate cu prevederile art.3, art. 5, art.8, art.9, art. 10 alin. (1) și alin. (2), art.16 alin. (11), art.17 alin. (1) și alin. (2), 
art. 18, art. 19, art. 22, art. 23, art. 24 alin. (1) lit.c) și alin. (3), art. 26 alin. (1) și alin. (2), art. 27 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a), 
art. 28 alin. (1), art. 30, art. 31 alin. (1), alin. (2) alin. (3) și alin. (4), art. 33 alin. (1) 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, 

având în vedere solicitarea Amundi Asset Management SA și SAS Rue la Boetie, înregistrată la ASF prin adresa cu nr. RG 
2217/25.01.2017 completată prin adresele nr RG 2214/25.01.2017, RG 3274/31.01.2017, RG 7682/02.03.2017, RG 
11272/30.03.2017, RG 12007/05.04.2017, RG 13667/14.04.2017, RG 16906/02.05.2017, RG 18923/11.05.2017, RG 
19825/17.05.2017, RG 20990/25.05.2017, RG 23203/14.06.2017, RG 23790/19.06.2017, RG 28770/27.07.2017, RG 
29018/28.07.2017, RG 30113/03.08.2017, RG 30142/03.08.2017. 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.08.2017, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă proiectul de achiziție și dobândirea de către SAS Rue la Boetie, a calității de acționar semnificativ prin achiziționarea 
unei participații calificate indirecte de 97,425% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale  
PIONEER ASSET MANEGEMENT SAI SA.  
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei către Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH & Co KG, firma de avocatură 
împuternicită să reprezinte potențialul achizitor în relația cu ASF. Totodată, prezenta decizie va fi comunicată și către  
PIONEER ASSET MANAGEMENT SAI SA, urmând a fi publicată în Buletinul ASF, în forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul  Instrumentelor  şi  Investiţiilor  Financiare 
 

DECIZIA NR. 1129 / 11.08.2017 
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. IV și art. VI din Regulamentul nr. 5/2017 privind modificarea şi completarea unor 
regulamente ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pentru instituirea unor măsuri, 

ținând cont de prevederile art.  II¹ din Regulamentul nr. 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 
privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, 

în conformitate cu dispozițiile art. 2, art. 5 alin. (1) pct. 13¹ și art. 6 alin. (1)  din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și 
completările ulterioare,  

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

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul A.S.F. nr. PFR13RCCI/400534 reprezentând înregistrarea domnului BORNOIU CRISTIAN în calitate 
de reprezentant al Compartimentului de control intern al operatorului de piață Bursa de Valori București SA. 
Art. 2. Se atestă înscrierea în Registrul A.S.F. a domnului BORNOIU CRISTIAN, în calitate de ofițer de conformitate al operatorului 
de piață Bursa de Valori București SA, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Nume/Prenume Nr. de înregistrare în Registrul ASF 

1. BORNOIU CRISTIAN PFR131RCCO/400001 

 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia operatorului de piață Bursa de Valori București SA şi se publică 
în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Mircea URSACHE 

 
 

 


