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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  

 
AUTORIZAȚIA NR. 156 / 30.05.2018 

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, 

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, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, 

având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la ASF prin adresa cu nr. 
RG/72809/13.10.2016 completată cu adresele nr. RG/73236/17.10.2016, RG/78996/22.11.2016, RG/21958/31.05.2017, 
RG/21959/31.05.2017, RG/24752/26.06.2017, RG/25329/29.06.2017, RG/26988/13.07.2017, RG/28820/27.07.2017, 
RG/36682/22.09.2017, RG/42885/09.11.2017, RG/46014/08.12.2017, RG/294/05.01.2018, RG/12462/17.04.2018, 
RG/15456/03.05.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 30.05.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,  

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului deschis de investiții BRD DIVERSO administrat de BRD ASSET 
MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu prospectul de emisiune, regulile, contractul de societate, Contractul de depozitare și 
custodie nr. 998/25.05.2017 încheiat între BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A și BRD GSG S.A., în forma prevăzută în Anexă, parte 
integrantă a prezentei autorizații.  
Art. 2. Se autorizează nota de informare a investitorilor. BRD 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.brdam.ro, în termen de două zile lucrătoare 
de la data comunicării prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia. 
BRD ASSET MANAGEMENT SAI 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 intră în vigoare la data comunicării acesteia către BRD ASSET MANAGEMENT SAI S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția Anexei. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 
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AUTORIZAȚIA NR. 157 / 30.05.2018 
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.7 alin. (2), art. 14 și art. 27 

din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și (11), art 7 şi art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 112 alin. (1), art. 113, art. 13 alin. (1) lit. b) şi art. 15 alin.(1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind 
serviciile de investiţii financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 
RG/11126/05.04.2018, completată prin adresele nr. RG/13504/25.04.2018 si RG/16363/10.05.2018 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 30.05.2018, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:   

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST S.A., cu sediul 
social situat în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Corp C, etaj 6, Sector 2, ca urmare a modificării obiectului de activitate, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr.1/04.04.2018. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. va putea presta serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi 
serviciile conexe, prevăzute la art. 5 alin. (1) şi alin. (11) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, după cum 
urmează:  
  

(1) Serviciile şi activităţile de investiţii:   

   a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;   
   b) executarea ordinelor în numele clienţilor;   
   d) administrarea portofoliilor;   
   e) consultanţa pentru investiţii;   
   g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm.   
 
       (11) Serviciile conexe:   

   a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu 
acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;   
   c) consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi 
consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;   
   d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiţii prestate;   
   e) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente 
financiare;   
   g) serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la alin. (1), precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute în prezentul alineat 
legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 17 lit. e), f), g) şi j) din Legea nr. 24/2017, în cazul în 
care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe. 
Art. 3. Prestarea serviciului menţionat la art. 2 pct. 11 lit. d) se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 664/14.05.2012 
privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele 
care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 4. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, 
în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi 
funcţionare ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei 
emise de către ASF. 
Art. 5. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare IEBA TRUST S.A. 
şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 
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AVIZUL NR. 163 / 30.05.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 14, art. 27 și art. 28 din  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Titlul VII, Cap II, Legea nr. 247/2005 cu modificările și completările ulterioare,  



Având în vedere dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. b), c) din Regulamentul nr. 4/2010, privind înregistrarea la Comisia Națională 
a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de 
aceasta, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere solicitarea Franklin Templeton International S.a.r.l. de avizare a modificării intervenite în documentele avute 

în vedere la momentul înregistrării S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 48009/28.12.2017, completată prin 

adresele nr.8131/15.03.2018 și nr. 13867/26.04.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința 

din data de 30.05.2018, ASF emite următorul: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea S.A. de la 4.854.034.784,56 lei la 4.771.610.196,08 lei, în 

conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 4/26.09.2017. 

Art. 2. Se avizează modificarea prevederilor art. 7 alin. (1) din actul constitutiv al Fondului Proprietatea ca urmare a reducerii capitalului 

social al Fondului Proprietatea S.A. conform celor menționate la art. 1. 

Art. 3. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către administratorul Fondului Proprietatea şi va fi publicat în  

Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
 
 
 


