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DECIZIA NR. 595 / 23.04.2019 

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 
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, 

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă și ale art.57 

și art. 58 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare adreselor ALPHA FINANCE ROMANIA S.A. înregistrate la ASF cu nr. RG/10173/03.04.2019,  

nr. RG/10174/03.04.2019 și nr. RG/11485/16.04.2019,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.04.2019, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art.1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea METAV S.A. București iniţiată de 

societatea Meteor Investiții Mobiliare S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 195.347, reprezentând 1,3795% din capitalul social; 

 Valoare nominală: 2,5 lei/acţiune; 

 Preţul de cumpărare este de: 10 lei/acţiune; 

 Perioada de derulare: 03.05.2019 – 16.05.2019; 

 Intermediarul ofertei: ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.; 

 Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.  

Art. 2. Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul 

de ofertă. 

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile 

societății METAV S.A. București permiţând astfel accesul neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători (persoane fizice şi 

juridice) fără a se determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare.  

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzute la art. 7 din Regulamentul A.S.F. 

nr.16/2014. 

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat cunoştinţă de conţinutul documentului de 

ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA  

 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 601 / 23.04.2019  
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare, 

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în 
mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 
MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN, membrii acestuia deținând 
în mod cumulat un număr de 29.014.808 acțiuni SIF5 reprezentând 5,001124% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.; 

SIF MUNTENIA S.A. este administrată de SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF BANAT CRIȘANA S.A. deține 99,98% din capitalul social al  

SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Conform declarației SIF BANAT CRIȘANA S.A. emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, transmisă 

prin adresa nr. RG/9127/27.03.2019, aceasta deține împreună cu SIF MUNTENIA S.A. un număr total de 29.008.287 acțiuni emise 
de SIF OLTENIA S.A., reprezentând un procent de 5,0000% din totalul drepturilor de vot. 

Potrivit declarației SIF MUNTENIA S.A., prin administratorul SAI MUNTENIA S.A., emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 
din Legea nr.297/2004 și transmisă prin adresa nr. RG/7721/15.03.2019, procentul din capitalul social al SIF OLTENIA SA reprezentat 
de acțiunile deținute în mod concertat cu SIF BANAT CRIȘANA S.A., este 5,0000%. 

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/10119/03.04.2019, domnul Străuț Radu Răzvan, în calitate membru în Consiliul 
de Administrație al SIF BANAT CRIȘANA S.A., declară că este prezumat a acționa concertat cu SIF Banat Crișana S.A. și  
SIF Muntenia S.A., în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, iar numărul de acțiuni deținute în mod concertat 
este de 29.010.287 acțiuni SIF Oltenia S.A., reprezentând o deținere de 5,000344% din capitalul social al emitentului. 

Față de informațiile prezentate de către SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A. și domnul Străuț Radu Răzvan în 
ceea ce privește încadrarea în dispozițiile art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind SIF OLTENIA SA, din verificările efectuate cu privire 
la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA S.A. și SIF MUNTENIA S.A., se reține faptul că dl. MARICA SORIN 
are calitatea de administrator al SIF BANAT CRIȘANA S.A., domnul SIMIONESCU ADRIAN și doamna MIHĂILESCU TEODORA 
DORINA au calitatea de administratori ai SAI MUNTENIA S.A., societatea de administrare a SIF MUNTENIA S.A., iar domnul MIRCEA 
CONSTANTIN este director strategie al SAI MUNTENIA S.A.  

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 11.04.2019, data de referință a AGOA convocată 
pentru data de 24/25.04.2019, domnul MARICA SORIN deține 31 acțiuni SIF5, domnul SIMIONESCU ADRIAN deține 42 acțiuni SIF5, 
doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține 10 acțiuni SIF5, iar domnul MIRCEA CONSTANTIN deține 4.438 acțiuni SIF5. 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii 
de conducere sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că 
acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA S.A., cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MARICA SORIN, iar SIF MUNTENIA S.A. 
cu SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN. 

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN,  
MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN” sunt de 29.014.808 acțiuni 
SIF5 reprezentând 5,001124% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea 
nr. 297/2004.  

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF BANAT 
CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA 
DORINA și MIRCEA CONSTANTIN, deținerile cumulate fiind de 29.014.808 acțiuni SIF5 reprezentând 5,001124% din capitalul social, 
depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se 

constată faptul că grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA 
SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN este prezumat că acționează în mod 
concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 23.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Grupul format din acționarii SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN,  
SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN, prezumat că acţionează în mod concertat în 
legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A. are obligaţia de a se încadra în prevederile art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului 
individual. 



Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii 
în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată SIF OLTENIA S.A., SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, 
SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN, și se va transmite la operatorul de piață în 
vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 
DECIZIA NR. 602 / 23.04.2019 

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

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în 
mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 
MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN, membrii acestuia deținând 
în mod cumulat un număr de 29.014.808 acțiuni SIF5 reprezentând 5,001124% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.; 

SIF MUNTENIA S.A. este administrată de SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF BANAT CRIȘANA S.A. deține 99,98% din capitalul social al  

SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Conform declarației SIF BANAT CRIȘANA S.A. emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, transmisă 

prin adresa nr. RG/9127/27.03.2019, aceasta deține împreună cu SIF MUNTENIA S.A. un număr total de 29.008.287 acțiuni emise 
de SIF OLTENIA S.A., reprezentând un procent de 5,0000% din totalul drepturilor de vot. 

Potrivit declarației SIF MUNTENIA S.A., prin administratorul SAI MUNTENIA S.A., emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 
din Legea nr.297/2004 și transmisă prin adresa nr. RG/7721/15.03.2019, procentul din capitalul social al SIF OLTENIA S.A. reprezentat 
de acțiunile deținute în mod concertat cu SIF BANAT CRIȘANA S.A., este 5,0000%. 

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/10119/03.04.2019, domnul Străuț Radu Răzvan, în calitate membru în Consiliul 
de Administrație al SIF BANAT CRIȘANA S.A., declară că este prezumat a acționa concertat cu SIF Banat Crișana S.A. și  
SIF Muntenia S.A., în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, iar numărul de acțiuni deținute în mod concertat 
este de 29.010.287 acțiuni SIF Oltenia S.A., reprezentând o deținere de 5,000344% din capitalul social al emitentului. 

Față de informațiile prezentate de către SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A. și domnul Străuț Radu Răzvan în 
ceea ce privește încadrarea în dispozițiile art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind SIF OLTENIA S.A., din verificările efectuate cu 
privire la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA S.A. și SIF MUNTENIA S.A., se reține faptul că dl. MARICA 
SORIN are calitatea de administrator al SIF BANAT CRIȘANA S.A., domnul SIMIONESCU ADRIAN și doamna MIHĂILESCU 
TEODORA DORINA au calitatea de administratori ai SAI MUNTENIA S.A., societatea de administrare a SIF MUNTENIA S.A., iar 
domnul MIRCEA CONSTANTIN este director strategie al SAI MUNTENIA S.A.  

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 11.04.2019, data de referință a AGOA convocată 
pentru data de 24/25.04.2019, domnul MARICA SORIN deține 31 acțiuni SIF5, domnul SIMIONESCU ADRIAN deține 42 acțiuni SIF5, 
doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține 10 acțiuni SIF5, iar domnul MIRCEA CONSTANTIN deține 4438 acțiuni SIF5. 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii 
de conducere sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că 
acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA S.A., cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MARICA SORIN, iar SIF MUNTENIA S.A. 
cu SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN. 

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN,  
MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN” sunt de 29.014.808 acțiuni 
SIF5 reprezentând 5,001124% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea 
nr. 297/2004.  

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din:  
SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU 
TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN, deținerile cumulate fiind de 29.014.808 acțiuni SIF5 reprezentând 5,001124% din 
capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se 

constată faptul că grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN,  
MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN este prezumat că acționează 
în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A. 



În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 23.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea 
exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute 
de acționarii SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, 
MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării 
corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 603 / 23.04.2019 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare, 

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGOA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 24/25.04.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în 
mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 
MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN, membrii acestuia deținând 
în mod cumulat un număr de 29.014.808 acțiuni SIF5 reprezentând 5,001124% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.; 

SIF MUNTENIA S.A. este administrată de SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF BANAT CRIȘANA S.A. deține 99,98% din capitalul social al  

SAI MUNTENIA INVEST S.A.  
Conform declarației SIF BANAT CRIȘANA S.A. emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, transmisă 

prin adresa nr. RG/9127/27.03.2019, aceasta deține împreună cu SIF MUNTENIA S.A. un număr total de 29.008.287 acțiuni emise 
de SIF OLTENIA S.A., reprezentând un procent de 5,0000% din totalul drepturilor de vot. 

Potrivit declarației SIF MUNTENIA S.A., prin administratorul SAI MUNTENIA S.A., emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 
din Legea nr.297/2004 și transmisă prin adresa nr. RG/7721/15.03.2019, procentul din capitalul social al SIF OLTENIA S.A. reprezentat 
de acțiunile deținute în mod concertat cu SIF BANAT CRIȘANA S.A., este 5,0000%. 

Prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/10119/03.04.2019, domnul Străuț Radu Răzvan, în calitate membru în Consiliul 
de Administrație al SIF BANAT CRIȘANA S.A., declară că este prezumat a acționa concertat cu SIF Banat Crișana S.A. și  
SIF Muntenia S.A., în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) și d) din Legea nr. 24/2017, iar numărul de acțiuni deținute în mod concertat 
este de 29.010.287 acțiuni SIF Oltenia S.A., reprezentând o deținere de 5,000344% din capitalul social al emitentului. 

Față de informațiile prezentate de către SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A. și domnul Străuț Radu Răzvan în 
ceea ce privește încadrarea în dispozițiile art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind SIF OLTENIA S.A, din verificările efectuate cu 
privire la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA S.A. și SIF MUNTENIA S.A., se reține faptul că dl. MARICA 
SORIN are calitatea de administrator al SIF BANAT CRIȘANA S.A., domnul SIMIONESCU ADRIAN și doamna MIHĂILESCU 
TEODORA DORINA au calitatea de administratori ai SAI MUNTENIA S.A., societatea de administrare a SIF MUNTENIA S.A., iar 
domnul MIRCEA CONSTANTIN este director strategie al SAI MUNTENIA S.A.  

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 11.04.2019, data de referință a AGOA convocată 
pentru data de 24/25.04.2019, domnul MARICA SORIN deține 31 acțiuni SIF5, domnul SIMIONESCU ADRIAN deține 42 acțiuni SIF5,  
doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține 10 acțiuni SIF5, iar domnul MIRCEA CONSTANTIN deține 4438 acțiuni SIF5. 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii 
de conducere sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că 
acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA S.A., cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MARICA SORIN, iar SIF MUNTENIA S.A. 
cu SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN. 

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU 
RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN” sunt de 
29.014.808 acțiuni SIF5 reprezentând 5,001124% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 
alin. (1) din Legea nr. 297/2004.  

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF BANAT 
CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA 
DORINA și MIRCEA CONSTANTIN, deținerile cumulate fiind de 29.014.808 acțiuni SIF5 reprezentând 5,001124% din capitalul social, 
depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004. 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 



În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se 
constată faptul că grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA 
SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN este prezumat că acționează în mod 
concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 23.04.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată pentru data de 
24/25.04.2019, astfel încât grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 
MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN, prezumat că acţionează în 
mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu 
nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 604 / 23.04.2019 
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. 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,  

prevederile art. 60 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborate 
cu art. 115 lit. b) pct. A și art. 218 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

hotărârea AGEA societății GENERALCOM S.A. București din data de 30.10.2018 prin care s-a aprobat retragerea de la 
tranzacţionare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4630/06.12.2018 şi înregistrată la 
ORC prin CIM nr. 544352/12.11.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.04.2019, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de B.V.B. acţiunile emise de societatea 
GENERALCOM S.A. București (CUI 361200) începând cu data de 25.04.2019. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 605 / 23.04.2019 

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. 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, 

prevederile art. 60 lit. c) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborate cu 

art. 115 lit. b) pct. A și art. 218 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

dispozițiile art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață  

hotărârea AGEA societății GENERALCOM S.A. București din data de 30.10.2018 prin care s-a aprobat retragerea de la 

tranzacţionare a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4630/06.12.2018 şi înregistrată la 

ORC prin CIM nr. 544352/12.11.2018, 

având în vedere Decizia A.S.F. nr.604/23.04.2019 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea 

GENERALCOM S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 23.04.2019, 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 GENERALCOM S.A. București (CUI 361200) începând cu data 

de 25.04.2019. 

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 
PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 


