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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 226 / 22.08.2018 
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 conformitate cu prevederile art. 3 pct. 20 și art. 20 alin. (1), alin.(2) și (8) din Legea nr.74/2015 privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza art. 17 alin.(4) lit. b) și art. 34 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 85 lit. a), art. 86 lit. a), art. 87 alin.(1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5), art. 92 și art. 93 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 şi 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 205 și art. 206 alin.(1) lit. d) din Regulamentul ASF nr. 15/2004 privind autorizarea şi 
funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile Regulamentului 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, 

având în vedere adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24470/25.07.2018, nr. RG/24490/26.07.2018 și  
nr. RG/24642/26.07.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizeaza BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor FII FONDUL PRIVAT COMERCIAL 
administrat de SAI GLOBINVEST S.A., în baza contractului de depozitare nr. 2078/24.07.2018 încheiat între SAI și  
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE.  
Art. 2. BANCPOST, în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deţinute pentru  
FII FONDUL PRIVAT COMERCIAL către BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE, în calitate de depozitar primitor, în termen de 
maximum două zile lucrătoare de la data comunicării actului individual. Transferul de la BANCPOST la  
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE se va realiza în interiorul unei perioade de maximum 30 de zile, de la data autorizării  
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor FII FONDUL PRIVAT COMERCIAL. 
Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs 
prejudiciul respectiv.  
Art. 3. În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, 
de la data autorizării BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor FII FONDUL PRIVAT COMERCIAL, 
BANCPOST are obligaţia transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor, încheiat între aceasta și  
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE. 



Art. 4. BANCPOST va întocmi un raport, care va conţine descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor pentru  
FII FONDUL PRIVAT COMERCIAL, valoarea certificată a activului net şi a activului net unitar, numărul de deţinători de titluri de 
participare şi numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operaţiune de transfer. Raportul va fi înaintat 
către SAI GLOBINVEST S.A. și către ASF, în termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor. 
Art. 5. În termen de 30 de zile de la data autorizării BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor pentru 
FII FONDUL PRIVAT COMERCIAL, SAI GLOBINVEST S.A. are obligaţia actualizării documentelor fondului cu numele noului 
depozitar şi elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi notificate la ASF.  

Art. 6. SAI GLOBINVEST S.A. are obligația informării investitorilor FII FONDUL PRIVAT COMERCIAL cu privire la modificarea 
documentelor fondului ca urmare a schimbării depozitarului și de a transmite la A.S.F. nota de informare a investitorilor, în termen de 
maxim 2 zile de la data publicării acesteia. 

Art. 7. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI GLOBINVEST S.A., BANCPOST S.A. și  
BRD – GSG S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 296 / 22.08.2018 

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 temeiul art. 52, art. 56 alin. (1), 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 și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 85 lit. a), art. 86 lit. a), art. 87 alin.(1), alin.(2), alin.(4) si alin.(5), art. 92, art. 93 si art. 110 
alin. (1) lit. c) 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 prevederile Regulamentului 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 adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24470/25.07.2018 și nr. RG/24491/26.07.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

 
Art. 1. Se avizează BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor  
Fondului Deschis de Investiții NAPOCA administrat de SAI GLOBINVEST S.A., în baza contractului de depozitare 
nr.2077/24.07.2018 încheiat între SAI și BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE.  
Art. 2. BANCPOST, în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deţinute pentru  
Fondul Deschis de Investiții NAPOCA către BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE, în calitate de depozitar primitor, în termen de 
maximum două zile lucrătoare de la data comunicării actului individual. Transferul de la BANCPOST la BRD – GROUPE SOCIETE 
GENERALE se va realiza în interiorul unei perioade de maximum 30 de zile, de la data avizării BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE 
în calitate de depozitar al activelor Fondului Deschis de Investiții NAPOCA. 
Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs 
prejudiciul respectiv.  
Art. 3. În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, 
de la data avizării BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor  
Fondului Deschis de Investiții NAPOCA, BANCPOST are obligaţia transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a 
activelor, încheiat între aceasta și BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE. 
Art. 4. BANCPOST va întocmi un raport, care va conţine descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor pentru 
Fondul Deschis de Investiții NAPOCA, valoarea certificată a activului net şi a activului net unitar, numărul de deţinători de titluri de 
participare şi numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operaţiune de transfer. Raportul va fi înaintat 
către SAI GLOBINVEST S.A. și către ASF, în termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor. 
Art. 5. În termen de 30 de zile de la data avizării BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor pentru 
Fondul Deschis de Investiții NAPOCA, SAI GLOBINVEST S.A. are obligaţia actualizării documentelor fondului cu numele noului 
depozitar şi elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi notificate la ASF.  

Art. 6. SAI GLOBINVEST S.A. are obligația informării investitorilor Fondului Deschis de Investiții NAPOCA cu privire la modificarea 
documentelor fondului ca urmare a schimbării depozitarului și de a transmite la A.S.F. nota de informare a investitorilor, în termen de 
maxim 2 zile de la data publicării acesteia. 



Art. 7. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către SAI GLOBINVEST S.A., BANCPOST S.A. și BRD – GSG S.A. 
şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 297 / 22.08.2018 

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 temeiul art. 52, art. 56 alin. (1), 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 și completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 85 lit. a), art. 86 lit. a), art. 87 alin.(1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5), art. 92, art. 93 și art. 110 
alin. (1) lit. c) 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 si completările ulterioare, 

ținând cont de prevederile Regulamentului 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 adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24470/25.07.2018 și nr. RG/24491/26.07.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor  
Fondului Deschis de Investiții TEHNOGLOBINVEST administrat de SAI GLOBINVEST S.A., în baza contractului de depozitare nr. 
2077/24.07.2018 încheiat între SAI și BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE.  
Art. 2. BANCPOST, în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deţinute pentru  
Fondul Deschis de Investiții TEHNOGLOBINVEST către BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE, în calitate de depozitar primitor, 
în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării actului individual. Transferul de la BANCPOST la  
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE se va realiza în interiorul unei perioade de maximum 30 de zile, de la data avizarii  
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor Fondului Deschis de Investiții TEHNOGLOBINVEST. 
Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs 
prejudiciul respectiv.  
Art. 3. În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, 
de la data avizării BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor Fondului Deschis de Investiții 
TEHNOGLOBINVEST, BANCPOST are obligaţia transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor, încheiat între 
aceasta și BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE. 
Art. 4. BANCPOST va întocmi un raport, care va conţine descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor pentru 
Fondul Deschis de Investiții TEHNOGLOBINVEST, valoarea certificată a activului net şi a activului net unitar, numărul de deţinători 
de titluri de participare şi numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operaţiune de transfer. Raportul 
va fi înaintat către SAI GLOBINVEST S.A. și către ASF, în termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor. 
Art. 5. În termen de 30 de zile de la data avizării BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor pentru 
Fondul Deschis de Investiții TEHNOGLOBINVEST, SAI GLOBINVEST S.A. are obligaţia actualizării documentelor fondului cu 
numele noului depozitar şi elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi notificate la ASF.  

Art. 6. SAI GLOBINVEST S.A. are obligația informării investitorilor Fondului Deschis de Investiții TEHNOGLOBINVEST cu privire 
la modificarea documentelor fondului ca urmare a schimbării depozitarului și de a transmite la A.S.F. nota de informare a investitorilor, 
în termen de maxim 2 zile de la data publicării acesteia. 

Art. 7. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către SAI GLOBINVEST S.A., BANCPOST S.A. și BRD – GSG S.A. 
şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 298 / 22.08.2018 

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 temeiul art. 52, art. 56 alin. (1), 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 si completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 85 lit. a), art. 86 lit. a), art. 87 alin.(1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5), art. 92, art. 93 și art. 110 
alin. (1) lit. c) 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 prevederile Regulamentului 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 adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24470/25.07.2018 și nr. RG/24491/26.07.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
AVIZ 

Art. 1. Se avizează BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor  
Fondului Deschis de Investiții TRANSILVANIA administrat de SAI GLOBINVEST S.A., în baza contractului de depozitare nr. 
2077/24.07.2018 încheiat între SAI și BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE.  
Art. 2. BANCPOST, în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deţinute pentru  
Fondul Deschis de Investiții TRANSILVANIA către BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE, în calitate de depozitar primitor, în 
termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării actului individual. Transferul de la BANCPOST la  
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE se va realiza în interiorul unei perioade de maximum 30 de zile, de la data avizării  
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor Fondului Deschis de Investiții TRANSILVANIA. 
Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului revine depozitarului, cedent sau primitor, din culpa căruia s-a produs 
prejudiciul respectiv.  
Art. 3. În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, 
de la data avizării BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE în calitate de depozitar al activelor  
Fondului Deschis de Investiții TRANSILVANIA, BANCPOST are obligaţia transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-
primire a activelor, încheiat între aceasta și BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE. 
Art. 4. BANCPOST va întocmi un raport, care va conţine descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor pentru 
Fondul Deschis de Investiții Transilvania, valoarea certificată a activului net şi a activului net unitar, numărul de deţinători de titluri 
de participare şi numărul de titluri de participare emise, la data la care a fost efectuată ultima operaţiune de transfer. Raportul va fi 
înaintat către SAI GLOBINVEST S.A. și către ASF, în termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor. 
Art. 5. În termen de 30 de zile de la data avizării BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE in calitate de depozitar al activelor pentru 
Fondul Deschis de Investiții TRANSILVANIA, SAI GLOBINVEST S.A. are obligaţia actualizării documentelor fondului cu numele 
noului depozitar şi elementele noului contract de depozitare, acestea urmând a fi notificate la ASF.  

Art. 6. SAI GLOBINVEST S.A. are obligația informării investitorilor Fondului Deschis de Investiții TRANSILVANIA cu privire la 
modificarea documentelor fondului ca urmare a schimbării depozitarului și de a transmite la A.S.F. nota de informare a invest itorilor, 
în termen de maxim 2 zile de la data publicării acesteia. 

Art. 7. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către SAI GLOBINVEST S.A., BANCPOST S.A. și BRD – GSG S.A. 
şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
VICEPREȘEDINTE,   
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 299 / 22.08.2018 
Având în vedere următoarele: 

prevederilre art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art.28 
din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (denumită în continuare 
A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  



având în vedere solicitarea Depozitarului Central S.A. formulată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu  
nr. RG/26460/09.08.2018, 

în baza art. 2 alin. (1) pct. 9, respectiv art. 2 alin. (1) pct. 40 corelate cu art. 2, pct. 29 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții 
de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

ţinând cont de prevederile art. 81 alin. (1) lit. g4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea 
depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei direcțiilor din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AVIZ 
Art. 1. (1) Se confirmă posibilitatea efectuării de către S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, a transferului direct în contul societății 
ZENTIVA GROUP a.s. a unui pachet de 148.102.394 acțiuni emise de ZENTIVA S.A. București și deţinute de societatea  
ZENTIVA N.V. 
            (2) Transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 148.102.394 acţiuni va putea fi operat în urma deciziei luate de 
către Depozitarul Central S.A. Bucureşti, ca urmare a analizării documentelor justificative solicitate ZENTIVA GROUP a.s. şi  
ZENTIVA N.V. de către Depozitarului Central S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 2. Prezentul Aviz va fi comunicat ZENTIVA S.A., ZENTIVA GROUP a.s., ZENTIVA N.V. și DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. şi 
va fi publicat în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 300 / 22.08.2018 
Având în vedere următoarele: 

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art.28 
din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (denumită în continuare 
A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea Depozitarului Central S.A. formulată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu  
nr. RG/26460/09.08.2018, 

în baza art. 2 alin. (1) pct. 9, respectiv art. 2 alin. (1) pct. 40 corelate cu art. 2, pct. 29 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții 
de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

ţinând cont de prevederile art. 81 alin. (1) lit. g4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea 
depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza analizei direcțiilor din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AVIZ 
Art. 1. (1) Se confirmă posibilitatea efectuării de către S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, a transferului direct în contul societății 
ZENTIVA GROUP a.s. a unui pachet de 212.570.480 acțiuni emise de ZENTIVA S.A. București și deţinute de societatea  
VENOMA HOLDINGS LIMITED. 
            (2) Transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 212.570.480 acţiuni va putea fi operat în urma deciziei luate de 
către Depozitarul Central S.A. Bucureşti, ca urmare a analizării documentelor justificative solicitate ZENTIVA GROUP a.s. şi  
VENOMA HOLDINGS LIMITED de către Depozitarului Central S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 2. Prezentul Aviz va fi comunicat ZENTIVA S.A., ZENTIVA GROUP a.s., VENOMA HOLDINGS LIMITED și  
DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. şi va fi publicat în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AVIZ NR. 301 / 22.08.2018 
Având în vedere următoarele: 

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art.28 
din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (denumită în continuare 
A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere solicitarea Depozitarului Central S.A. formulată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu  
nr. RG/26460/09.08.2018, 



În baza art. 2 alin. (1) pct. 9, respectiv art. 2 alin. (1) pct. 40 corelate cu art. 2, pct. 29 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

Ţinând cont de prevederile art. 81 alin. (1) lit. g4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea 
depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza analizei direcțiilor din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AVIZ 
Art. 1. (1) Se confirmă posibilitatea efectuării de către S.C. Depozitarul Central S.A. Bucureşti, a transferului direct în contul societății 
ZENTIVA GROUP a.s. a unui pachet de 28.058.003 acțiuni emise de ZENTIVA S.A. București și deţinute de societatea  
SANOFI-AVENTIS Europe. 
            (2) Transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 28.058.003 acţiuni va putea fi operat în urma deciziei luate de 
către Depozitarul Central S.A. Bucureşti, ca urmare a analizării documentelor justificative solicitate ZENTIVA GROUP a.s. şi  
SANOFI-AVENTIS Europe de către Depozitarului Central S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art. 2. Prezentul Aviz va fi comunicat ZENTIVA S.A., ZENTIVA GROUP a.s., SANOFI-AVENTIS Europe și  
DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. şi va fi publicat în Buletinul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
VICEPREȘEDINTE,   
 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1009 / 22.08.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin.(2), art.14 și art. 27 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,  

Având în vedere: 
prevederile art. 12 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 
Decizia ASF nr. 891/25.07.2018, prin care a fost aprobat documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de 

societatea MOBILA S.A. Rădăuți inițiată de către societatea ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș,  
În baza solicitării SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. adresate A.S.F., 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea MOBILA S.A. Rădăuți 
inițiată de către societatea ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș. 
 
Amendamentul constă în majorarea preţului de ofertă de la 1,8 lei/acţiune la 2,1 lei/acţiune și prelungirea perioadei de ofertă cu 6 zile 
lucrătoare până la data de 30.08.2018. 
 
Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă publică rămân neschimbate.  
 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1012 / 22.08.2018 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), art.14 și art. 27 din 

O.U.G. nr. 93/2012 privind inființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi 

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

având în vedere: 

prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă, 

prevederile art. 19 alin. (8) și (9) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 

de piață, 

hotărârea AGEA RETEZAT S.A. din data de 17.05.2018 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a nr. 2037/29.05.2018,  



în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  

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

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul proporţionat pentru acordarea către acționarii existenți la data de 08.06.2018, în cadrul dreptului de 

preferință, a unor acțiuni emise în vederea majorării capitalului social al societății RETEZAT S.A. Sibiu, care urmează să fie publicat 

pe site-urile web ale intermediarului (www.goldring.ro), al emitentului (www.redalgroup.ro) și al B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele 

caracteristici: 

-        Obiectul ofertei: 1.187.900 acţiuni, 

- Perioada de derulare (31 de zile calendaristice): 27.08.2018 – 26.09.2018, 

- Preţul de subscriere: 2,50 lei/acţiune,  

-       Intermediarul ofertei: SSIF Goldring S.A. Tîrgu Mureș, 

- Locul de subscriere: conform prospectului de ofertă. 

Art. 2. Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospectul de ofertă. 

Art. 3. Responsabilitatea privind operaţiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului de ofertă şi ale 

reglementărilor incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicaţi în derularea ofertei, ofertantului şi operatorului de 

sistem, cu luarea în considerare a atribuţiilor fiecăruia. 

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. însoţită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza 

subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile  

Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 1013 / 22.08.2018 
Având în vedere următoarele: 

prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27  
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărârea AGEA societății MECANICA SIGHETU S.A. SIGHETU MARMAȚIEI din data de 27.03.2018, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1597/25.04.2018,  

Rapoartele curente transmise/publicate de societatea MECANICA SIGHETU S.A. SIGHETU MARMAȚIEI, conform art. 8  
lit. a) - e) din Regulamentul ASF nr. 2/2017, 

prevederile art. 9 din Regulamentul ASF nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare 
ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe B.V.B. – ATS acţiunile emise de societatea MECANICA SIGHETU S.A.  
SIGHETU MARMAȚIEI (CUI 2214574) începând cu data de 27.08.2018. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1014 / 22.08.2018 
Având în vedere următoarele: 

prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 
 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 



hotărârea AGEA societății MECANICA SIGHETU S.A. SIGHETU MARMAȚIEI din data de 27.03.2018,  
publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1597/25.04.2018,  

Rapoartele curente transmise/publicate de societatea MECANICA SIGHETU S.A. SIGHETU MARMAȚIEI, conform art. 8  
lit. a) - e) din Regulamentul ASF nr. 2/2017, 

prevederile art. 9 din Regulamentul ASF nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare 
ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de tranzacţionare, 

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 1013/22.08.2018 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea 
MECANICA SIGHETU S.A. SIGHETU MARMAȚIEI, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din evidenţa A.S.F. acţiunile emise de societatea MECANICA SIGHETU S.A. SIGHETU MARMAȚIEI (CUI 2214574) 
începând cu data de 27.08.2018. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.   

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1015 / 22.08.2018 
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 temeiul art. 104 alin. (2) și (3) 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 si completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (2) și art. 93 alin. (3) 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 şi completările ulterioare, 

având în vedere adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24470/25.07.2018 și nr. RG/24491/26.07.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond ale Fondului deschis de investiţii TRANSILVANIA în vederea 
realizării tranferului activelor fondului între BANCPOST S.A. și BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE. 

Art. 2. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor fondului, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE 
are obligaţia de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor fondului, încheiat cu BANCPOST.  

Art. 3. Suspendarea emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond pentru FDI TRANSILVANIA va înceta începând cu data depunerii la 
A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea 
fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.  

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI GLOBINVEST S.A., BANCPOST S.A. și  
BRD – GSG S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1016 / 22.08.2018 
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 art. 34 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (2) și art. 93 alin. (3) 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 adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24470/25.07.2018, nr. RG/24490/26.07.2018 și  
nr. RG/24642/26.07.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 



 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond ale FII FONDUL PRIVAT COMERCIAL în vederea realizării 
tranferului activelor fondului între BANCPOST S.A. și BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE. 

Art. 2. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor fondului, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE 
are obligaţia de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor fondului, încheiat cu BANCPOST.  

Art. 3. Suspendarea emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond pentru FII FONDUL PRIVAT COMERCIAL va înceta începând cu 
data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în 
responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.  

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI GLOBINVEST S.A., BANCPOST S.A. și  
BRD – GSG S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1017 / 22.08.2018 

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 temeiul art. 104 alin. (2) și (3) 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 dispoziţiile art. 92 alin. (2) și art. 93 alin. (3) 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 şi completările ulterioare, 

având în vedere adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24470/25.07.2018 și nr. RG/24491/26.07.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond ale Fondului deschis de investiţii TEHNOGLOBINVEST în 
vederea realizării tranferului activelor fondului între BANCPOST S.A. și BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE. 

Art. 2. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor fondului, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE 
are obligaţia de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor fondului, încheiat cu BANCPOST.  

Art. 3. Suspendarea emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond pentru FDI TEHNOGLOBINVEST va înceta începând cu data 
depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în 
responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.  

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI GLOBINVEST S.A., BANCPOST S.A. și  
BRD – GSG S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1018 / 22.08.2018 
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 temeiul art. 104 alin. (2) și (3) 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 si completările ulterioare, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (2) și art. 93 alin. (3) 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 şi completările ulterioare, 

având în vedere adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/24470/25.07.2018 și nr. RG/24491/26.07.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.08.2018,  

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



 
DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă emisiunea şi răscumpărarea unităţilor de fond ale Fondului deschis de investiţii NAPOCA în vederea realizării 
tranferului activelor fondului între BANCPOST S.A. și BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE. 

Art. 2. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor fondului, BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE 
are obligaţia de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare primire a activelor fondului, încheiat cu BANCPOST.  

Art. 3. Suspendarea emisiunii şi răscumpărării unităţilor de fond pentru FDI NAPOCA va înceta începând cu data depunerii la A.S.F. 
a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea fiecărui 
depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare.  

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI GLOBINVEST S.A., BANCPOST S.A. și  
BRD – GSG S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

 

 


