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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 1 / 11.01.2019 

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 și 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, 

având în vedere prevederile art. 207 alin. (1) lit. a) și art. 208 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 

în temeiul art. 76 alin. (2) și art. 282 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii 

financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWESTS.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. RG/17729/23.05.2018, completată prin adresele nr. RG/28767/29.08.2018, nr. RG/30028/11.09.2018,  

nr. RG/31440/27.09.2018, nr. RG/31475/27.09.2018 și nr. RG/34603/26.10.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.01.2019,  

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

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare IFB FINWEST S.A.  

cu sediul social situat în Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu nr. 5, ap. 4 și ap. 5, Jud. Arad, ca urmare a reducerii capitalului social de la 

18.391.643,60 lei la 9.195.820,90 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/11.05.2018. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare are obligaţia de a transmite la ASF 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 reducerii capitalului social, precizată la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de 

către ASF. 

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiţii financiare  

IFB FINWEST S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 24 / 10.01.2019 

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, 

având în vedere prevederile art. 20 alin.(3) lit. a) pct. i din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii 

alternative, 

ţinând cont de prevederile art. 53 alin. (1) din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare 

şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 

modificările si completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 90 lit. d) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de 

administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament 

colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 33 din Regulamentul nr.10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative, cu 

modificările si completările ulterioare, 

având în vedere art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al ASF, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

având în vedere solicitarea transmisă de Bancpost înregistrată la ASF cu  

nr. RG/38227/28.11.2018, completată prin adresa nr. RG/39452/13.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.01.2019,  

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

DECIZIE 

Art. 1. Se retrage la cerere calitatea de depozitar al activelor OPC acordată instituției de credit BANCPOST S.A.  

prin Decizia nr. 3111/11.09.2003. 

Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PJR10DEPR/400001 care atestă înscrierea instituției de credit BANCPOST S.A.  

în Registrul public al A.S.F. în calitate de depozitar. 

Art. 3. Societatea prin persoana notificată la ASF, are obligaţia de a păstra pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, toate evidenţele şi 

înregistrările referitoare la serviciile şi activităţile de depozitare prestate.  

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către BANCPOST S.A. si va fi publicată în Buletinul A.S.F.,  

forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIE NR. 25 / 10.01.2019 

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 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. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative şi 
a Regulamentului nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 

în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) din Regulamentul nr.15/2018,  
având în vedere notificarea Finansinspektionen - Swedish Financial Supervisory Authority înregistrată la ASF cu nr. RG 38780 

din 05.12.2018, 



în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 09.01.2019  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. Fondul de investiții alternative din state membre (FIAM) MVI Fund I AB administrat de 
MVI Equity AB:  

Denumire fond Nr. Decizie Nr. Registru Public ASF 

MVI Fund I AB Decizia nr. 478/05.04.2017 CSC08FIAMSWE0045 

 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIE NR. 31 / 10.01.2019 
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 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. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), secțiunea 9, lit. b), subsecțiunea 2 din Regulamentul nr. 15/2018,  
luând în considerare prevederile art. 14, art. 15 și art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European al 

Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc, 
având în vedere cu notificarea Comissao do Mercado de Valores Mobillarios – Portugalia înregistrată la ASF cu nr. RG 38778 

din 05.12.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința 

din data de 09.01.2019, ASF emite următoarea: 

DECIZIE 
Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, lit. b) Subsecțiunea 2 -  
Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) fondul european 
cu capital de risc (EuVECA) Bluetech – Fundo de Capital de Risco administrat de Iberis Semper - Sociedade de Capital de Risco S.A. 
și supravegheat de Comissao do Mercado de Valores Mobillarios – Portugalia: 

Societatea de administrare Denumire fond (FIAM) Țara de origine Nr. de înregistrare în Registrul 
A.S.F. 

Iberis Semper – Sociedade 
de Capital de Risco S.A. 

Bluetech - Fundo de Capital de 
Risco 

Portugalia CSC09FIAMPRT0002 

 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIE NR. 32 / 10.01.2019 
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 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. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 
în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), secțiunea 9, lit. b) subsecțiunea 2 din Regulamentul nr.15/2018,  
luând în considerare prevederile art. 14, art. 15 și art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European al 

Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc, 
având în vedere cu notificarea Financial Supervisory Authority Swedish înregistrată la ASF cu nr. RG 8904 din 21.03.2018 

completată prin RG 39319 din 12.12.2018, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința 

din data de 09.01.2019, ASF emite următoarea: 

DECIZIE 
Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 9 - Fonduri de investiţii alternative, lit. b) Subsecţiunea 2 -  
Fonduri de investiţii alternative din alte state membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) fondul european 
cu capital de risc (EuVECA) Goldcup 16229 AB, administrat de J12 Fund Sweden 1AB și supravegheat de  
Financial Supervisory Authority Swedish: 



Societatea de 
administrare 

Denumire fond (FIAM) Țara de origine Nr. de înregistrare în 
Registrul A.S.F. 

J12 Fund Sweden 1AB Goldcup 16229 AB Suedia CSC09FIAMSWE0001 

 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
 


