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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 136 / 17.05.2018 

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, 

ţinând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5 și art. 9 alin. (7) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea  

Legii nr.297/2004 privind piața de capital, aprobată prin Legea nr.10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 5, art. 31 alin. (1), lit. b), alin. (2), alin. (4) și alin. (5), art. 32 alin. (1) și art. 33 alin. (1) din 

Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament 

colectiv și a depozitarilor, 

analizând solicitarea OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA SAI S.A. transmisă prin adresa nr. RG/5807/20.02.2018, 

completată prin adresa nr. RG/12802/19.04.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.05.2018,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a OTP Asset Management Romania SAI S.A. ca urmare a modificării 

obiectului de activitate al societăţii, în baza Hotărârii AGEA din data de 12.02.2018, a Deciziei Directoratului din data de 16.04.2018 și 

a Actului constitutiv rescris al societății. 

Art. 2. OTP Asset Management Romania SAI S.A. poate desfăşura următoarele activităţi:  

(1) Societatea va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru. 
(2) Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin. (1), societatea poate administra și alte organisme de plasament 
colectiv care nu sunt reglementate de 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, sub condiția autorizării ASF și pentru care Societatea face obiectul unei  supravegheri prudențiale, dar ale căror titluri 
de participare nu pot fi comercializate în alte state membre în temeiul prevederilor OUG nr.32/2012. 
 
Art. 3. Societatea de administrare a investiţiilor are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în 
termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare 
ca urmare a modificării obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F. 



Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către OTP Asset Management Romania SAI S.A. şi se publică în 

Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAȚIE NR. 137 / 17.05.2018 

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, 

ţinând cont de prevederile 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 baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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,  

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 2822/31.01.2018, nr. 8650/20.03.2018 
și nr. 13174/23.04.2018, nr. 13338/24.04.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.05.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiţii BT Clasic, în conformitate cu  
Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia publicării notei de informare 

a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.btam.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.  

BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 

imediat următoare publicării. 

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții BT Clasic, care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele fondu lui, 

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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 138 / 17.05.2018 
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, 

ţinând cont de prevederile 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 baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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,  

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 2822/31.01.2018, nr. 8650/20.03.2018 
și nr. 13174/23.04.2018, nr. 13338/24.04.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.05.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,     

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiţii BT Maxim, în conformitate cu  
Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia publicării notei de informare 

a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.btam.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/BT%20Clasic.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/BT%20Maxim.pdf


comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  

BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 

imediat următoare publicării. 

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții BT Maxim, 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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 139 / 17.05.2018 
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, 

ţinând cont de prevederile 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 baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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,  

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 2822/31.01.2018, nr. 8650/20.03.2018 
și nr. 13174/23.04.2018, nr. 13338/24.04.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.05.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,      

 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiţii BT Obligațiuni, în conformitate cu 
Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia publicării notei de informare 

a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.btam.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.  

BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 

imediat următoare publicării. 

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții BT Obligațiuni, 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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 140 / 17.05.2018 
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, 

ţinând cont de prevederile 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 baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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,  

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 2822/31.01.2018, nr. 8650/20.03.2018 
și nr. 13174/23.04.2018, nr. 13338/24.04.2018, 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/BT%20Obligatiuni.pdf


în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.05.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,      

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiţii BT INDEX ROMANIA ROTX, în 
conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a 
prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia publicării notei de informare 

a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.btam.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.  

BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 

imediat următoare publicării. 

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții BT INDEX ROMANIA ROTX, 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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 141 / 17.05.2018 
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, 

ţinând cont de prevederile 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 baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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,  

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 2822/31.01.2018, nr. 8650/20.03.2018 
și nr. 13174/23.04.2018, nr. 13338/24.04.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.05.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,   

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiţii BT INDEX AUSTRIA ATX, în conformitate 
cu Contractul de societate, Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia publicării notei de informare 

a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.btam.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.  

BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 

imediat următoare publicării. 

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții BT INDEX AUSTRIA ATX, 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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 142 / 17.05.2018 
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, 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/BT%20Index%20Romania%20ROTX.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/BT%20Index%20Austria.pdf


ţinând cont de prevederile 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 baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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 p lasament 
colectiv în valori mobiliare,  

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 2822/31.01.2018, nr. 8650/20.03.2018 
și nr. 13174/23.04.2018, nr. 13338/24.04.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.05.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,    

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiţii BT Euro Obligațiuni, în conformitate cu 
Contractul de societate, Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia publicării notei de informare 

a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.btam.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.  

BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 

imediat următoare publicării. 

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții BT Euro Obligațiuni, 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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 143 / 17.05.2018 
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, 

ţinând cont de prevederile 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 baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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,  

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 2822/31.01.2018, nr. 8650/20.03.2018 
și nr. 13174/23.04.2018, nr. 13338/24.04.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.05.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,    

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiţii BT Euro Clasic, în conformitate cu 
Contractul de societate, Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 
autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia publicării notei de informare 

a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.btam.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.  

BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 

imediat următoare publicării. 

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții BT Euro Clasic, 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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/BT%20Euro%20Clasic.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/BT%20Euro%20Clasic.pdf


 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 144 / 17.05.2018 
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, 

ţinând cont de prevederile 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 baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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,  

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 2822/31.01.2018, nr. 8650/20.03.2018 
și nr. 13174/23.04.2018, nr. 13338/24.04.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.05.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiţii BT Fix, în conformitate cu Contractul de 
societate, Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia publicării notei de informare 

a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.btam.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.  

BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 

imediat următoare publicării. 

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții BT Fix, 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 sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIE NR. 145 / 17.05.2018 
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, 

ţinând cont de prevederile 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 baza prevederilor art. 153 – 155 din Regulamentul A.S.F. 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,  

analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 2822/31.01.2018, nr. 8650/20.03.2018 
și nr. 13174/23.04.2018, nr. 13174/23.04.2018, nr. 13338/24.04.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.05.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiţii BT Euro Fix, în conformitate cu Contractul 
de societate, Prospectul de emisiune și Regulile fondului, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia publicării notei de informare 

a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.btam.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.  

BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. dovada publicării notei de informare în ziua lucrătoare 

imediat următoare publicării. 

Art. 3. Investitorii Fondului deschis de investiții BT Euro Fix, 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. 

http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/BT%20Fix.pdf
http://www.asfromania.ro/files/capital/buletin_partea_i/2018/BT%20Euro%20Fix.pdf


Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 147 / 17.05.2018 

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, 

ținând cont de prevederile art. 118, art. 120 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. c) și alin. (4), art. 228 și art. 235 din Regulamentul nr. 15/2004 privind 

autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 

în baza prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții 

alternative, 

având în vedere solicitarea S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. înregistrată la ASF prin nr. RG/14105/27.04.2018, completată 

prin adresa nr. RG/16555/11.05.2018,  

prerogativele Autorității de Supraveghere Financiară de a autoriza modificările intervenite în actul constitutiv și luând în 

considerare dispozițiile art. 13 din Actul constitutiv al SIF MUNTENIA S.A. care prevăd administrarea SIF MUNTENIA SA, prevederile 

art. 15312 alin. (1) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora durata mandatului administratorilor 

este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani, precum și prevederile art. 846 lit. b) din Codul Civil, potrivit cărora 

administrarea încetează prin expirarea termenului sau împlinirea condiţiei stipulate în actul constitutiv,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.05.2018,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  

AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în Actul constitutiv al SIF MUNTENIA S.A., în conformitate cu Hotărârea Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 26.04.2018, în forma prevăzută în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA, are obligația de a supune acționarilor, în cadrul proximei 

Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor, completarea art. 13 din Actul constitutiv al SIF, în sensul precizării unei durate 

determinate în timp a contractului de administrare încheiat între cele două societăți. 

Art. 3. S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de 

maximum cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a actului constitutiv actualizat conform prevederilor art. 1, 

dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. şi se publică  

în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexei. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 


