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AUTORIZAȚIA  NR. 227 / 30.08.2018 
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 si art. 20 alin. (1), alin.(2) si (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) si 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) si alin.(5), art.  92 si 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. 212 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 adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/28246/23.08.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.08.2018, 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 Fondului Inchis de Investitii Fondul 
Oamenilor de Afaceri administrat de SAI SAFI INVEST S.A. în baza contractului de depozitare nr. 2218/22.08.2018  încheiat între SAI 
și BRD GROUPE SOCIETE GENERALE.  
Art. 2. BANCPOST, în calitate de depozitar cedent, va începe transferul complet al activelor deţinute pentru Fondului Inchis de Investitii 
Fondul Oamenilor de Afaceri în termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării actului individual, prin care s-a autorizat 
de către ASF noul depozitar. 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 noului depozitar și care reprezintă perioada de transfer a activelor, BANCPOST are obligaţia transmiterii la ASF 
a procesului-verbal de predare-primire a activelor, încheiat între aceasta și BRD GROUPE SOCIETE GENERALE. 
Art. 4. Bancpost va întocmi un raport pentru fond, care va conţine descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, 
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 SAFI INVEST S.A. și către ASF, 
în termen de șapte zile de la încheierea procesului de transfer al activelor. 
Art. 5. In termen de 30 de zile de la data autorizarii BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE in calitate de depozitar al activelor Fondului 
Inchis de Investitii Fondul Oamenilor de Afaceri, SAI SAFI INVEST S.A. are obligaţia actualizării documentelor fondului cu denumirea 
noului depozitar şi elementele noului contract de depozitare,  acestea urmând a fi notificate la ASF.  
Art. 6. În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor fondurilor, BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE 
are obligaţia de a transmite la ASF procesul-verbal de predare primire a activelor fondului, încheiat cu Bancpost.  



Art. 7. SAI SAFI INVEST S.A. are obligația informării investitorilor 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. 8. SAI SAFI INVEST S.A. are obligația respectării prevederilor art. 212 din Regulamentul ASF nr. 15/2004 privind autorizarea şi 
funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, in sensul in care 
investitorii care nu sunt de acord cu modificările intervenite, pot să-și exercite dreptul prevăzut la articolul 212 alin. (4) din Regulamentul 
15/2004. 
Art. 9.  Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI SAFI INVEST S.A., BANCPOST S.A. și 
BRD – GSG S.A. şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 1039 / 30.08.2018 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (2)  
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,  

Având în vedere faptul că la pct. 2 primul alineat din preambulul Deciziei ASF nr. 967/09.08.2018 s-a constatat o eroare 
materială de redactare, 

Eroarea materială intervenită nu este de natură a modifica situația de fapt și de drept reținută și de a invalida concluziile care 
au stat la baza emiterii Deciziei ASF nr. 967/09.08.2018, din celelalte precizări cuprinse în preambulul actului individual și din modul 
de structurare a acestora rezultând fără echivoc care este data calendaristică la care se face referire, respectiv data de 25.04.2018. 

Astfel, eroarea materială din cadrul Deciziei ASF nr. 967/09.08.2018 nu afectează legalitatea și temeinicia acesteia, 
în ședința din data de 29.08.2018, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 
DECIZIE 

Art. 1. În preambulul Deciziei ASF nr. 967/09.08.2018 se face următoarea rectificare: 
- la pct. 2 primul alineat, în loc de: 
„…în data de 26.04.2018, ora 12.00,…” 
se va citi: 
„…în data de 25.04.2018, ora 12.00,…”. 
 
Art. 2. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Mârleneanu Ion și societății COMCM S.A., prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire şi se publică în Buletinul ASF, forma electronică, pe website-ul ASF la secţiunea 
Consumatori/Piaţa de capital/Sancțiuni şi pe website-ul BVB.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

 
 
 
 


