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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 63 / 06.06.2019 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14, art. 27 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 şi completările ulterioare, 

în temeiul 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, cu modificările 
și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 34¹, art. 34² din OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

luând în considerare dispoziţiile art.153-155 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 p lasament 
colectiv în valori mobiliare, astfel cum au fost modificate și completate prin prevederile art. IV din Regulamentul ASF nr. 2/2018 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative,  

având în vedere 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, 

analizând cererea STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 20631 din 
20.06.2018 completată prin adresa RG 24715 din 17.07.2018, RG 27082 din 14.08.2018, RG 32841 din 11.10.2018, RG 39990 din 
18.12.2018, RG 10433 din 05.04.2019 și RG 14706 din 09.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii STK Europe, administrat de  

STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A., respectiv prospectul de emisiune, regulile fondului, contractul de 

societate și contractul de depozitare și custodie nr. 2045 din 18.07.2018, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei 

autorizații. 

Art. 2. STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor S.A. are obligaţia publicării Notei de informare a investitorilor în 

cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul www.stk.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de 

către ASF a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după publicarea acesteia.  

STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor 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 

unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  



Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către STK FINANCIAL Societate de Administrare a Investițiilor 

S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 
PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 754 / 03.06.2019 
privind plângerea prealabilă formulată de dl. MIRCEA ȘTEFAN SOLOVĂSTRU  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 443/28.03.2019 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2) și art. 13 din  
O.U.G. nr. 93/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dl. MIRCEA ȘTEFAN SOLOVĂSTRU (denumit în continuare petentul) 
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 443/28.03.2019, în urma verificării căreia au rezultat următoarele: 

 Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/14247/06.05.2019, petentul a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei 
A.S.F. nr. 443/28.03.2019, solicitând revocarea acesteia; 

 În fapt, având în vedere controlul periodic efectuat la S.S.I.F. Swiss Capital S.A. în baza planului de control pe anul 2018, 
procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, prin 
Decizia A.S.F. nr. 443/28.03.2019, petentul a fost sancționat cu Avertisment. 
În baza hotărârii adoptate în ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 29.05.2019, s-a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de dl. MIRCEA ȘTEFAN SOLOVĂSTRU împotriva  
Deciziei A.S.F. nr.443/28.03.2019, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului. 
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 764 / 04.06.2019 

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

 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.   în baza planului de control pe anul 2019, 

procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și obiecțiunile societății la acesta, s-a constatat 

următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Dănescu Dorin Laurențiu, în calitate de membru al Comitetului de Audit al  

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.: 

 

Comitetul de Audit a întocmit un raport anual aferent anului 2016. Nu au fost puse la dispoziție alte documente din care să 
reiasă alte întruniri ale acestei structuri organizatorice în decursul respectivului an. Se reține nerespectarea prevederilor art.32 
din Norma A.S.F. nr. 27/2015, prevederi preluate de art. 32 din Norma A.S.F. nr. 13/2019.  

 
Fapta reprezintă contravenție, conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

Având în vedere prevederile art. 273 alin. (1), lit. a), pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 

 

În ședința din data de 29.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

 



DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Dănescu Dorin Laurențiu, în calitate de membru al Comitetului de Audit al  

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., în perioada 02.09.2013 - 21.12.2016. 

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată d-lui Dănescu Dorin Laurențiu și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., intrând în 

vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 765 / 04.06.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (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 și completările ulterioare,  

 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.   în baza planului de control pe anul 2019, 

procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta, s-au 

constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă d-na Sache Nicoleta, în calitate de administrator de risc (în perioada 

31.03.2017 - 01.02.2018) și ofițer de conformitate - RCCI (până la data de 01.02.2018) al S.A.I. Swiss Capital Asset Management 

S.A.: 

 
1. În cadrul raportului aferent anului 2016, ofițerul de conformitate (RCCI) a constatat 232 situații de depășire a limitelor 

investiționale de către fondurile de investiții administrate de societate, iar în cel aferent anului 2017 au fost constatate  
203 situații, frecvența înregistrării acestora fiind una foarte ridicată.  
Ofițerul de conformitate (RCCI) nu a propus, în cadrul rapoartelor anuale sau în cadrul investigațiilor lunare, nicio măsură 
de remediere a acestei deficiențe, încălcându-se astfel prevederile art. 41 lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborate cu cele ale art. 22 alin. (3) din  
O.U.G. nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Având în vedere prevederile art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 
alin.(3), art. 195 lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de  
1.000 lei. 

 
2. Având în vedere că rapoartele anuale întocmite de către administratorul de risc conțin aceleași informații ca și rapoartele 

întocmite de către ofițerul de conformitate (RCCI) și nu conțin nicio analiză a riscurilor asociate activității desfășurate de SAI 
în contul propriu, așa cum prevede procedura internă privind administrarea riscurilor și nici detalii și rezultate ale prognozelor, 
analizelor și testelor specificate în procedura internă, se constată că administratorul de risc nu și-a îndeplinit în mod 
corespunzător obligațiile stipulate prin reglementările interne ale SAI și ale fișei de post.  
 
Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 
1.000 lei. 

 
3. Administratorul de risc al societății nu a utilizat rezultatele testelor de stres în sensul analizării acestora în vederea formulării 

de propuneri/măsuri adresate conducerii societății pentru mitigarea riscului de lichiditate existent la nivelul FÎI Active Plus și 
FDI Active Dinamic, astfel încât acesta nu și-a îndeplinit, în mod corespunzător, atribuțiile prevăzute art. 46 alin (3) lit. f) și 
alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Fapta reprezintă contravenție în conformitate cu prevederile art. 195 lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 



Având în vedere prevederile art. 195 lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 a lin. (1) din 
O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu 
avertisment. 

 
În baza prevederilor art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, art. 195 lit. b), lit. f) și lit. m), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198, 
art.199 alin. (1), art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și art. 10 alin. (2) din OG nr. 2/2001; 
 
Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
 
În ședința din data de 29.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei d-na Sache Nicoleta, în calitate de administrator de risc (în perioada 
31.03.2017 - 01.02.2018) și ofițer de conformitate - RCCI (până la data de 01.02.2018), în cadrul  
S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen 
de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se 
va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în două zile lucrătoare de la 
data achitării amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată d-nei Sache Nicoleta și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. și intră în vigoare la 
data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 766 / 04.06.2019 

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

 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.   în baza planului de control pe anul 2019, 

procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta, s-a 

constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Brumă Constantin, în calitate de administrator de risc al  

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.: 

 

Administratorul de risc al societății nu a utilizat rezultatele testelor de stres în sensul analizării acestora în vederea formulării 
de propuneri/măsuri adresate conducerii societății pentru mitigarea riscului de lichiditate existent la nivelul FÎI Active Plus și 
FDI Active Dinamic, astfel încât acesta nu și-a îndeplinit, în mod corespunzător, atribuțiile prevăzute art. 46 alin (3) lit. f) și 
alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Fapta reprezintă contravenție, conform prevederilor art. 195 lit. f) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

Având în vedere prevederile art. 195 lit. f), art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din  

O.U.G. nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 

 

În şedinţa din data de 29.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Constantin Brumă, administrator de risc al S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. 

pentru FÎI (autorizat în data de 09.08.2017, cu începere din data autorizării ca AFIA – 27.06.2018) și pentru OPCVM (începând cu 

data de 01.02.2018). 

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 



Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată d-lui Brumă Constantin și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., intrând în vigoare la 

data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 767 / 04.06.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare, 

 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2019, 

deficiențele, riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic, transmis entității, precum și obiecțiunile 

societății la procesul verbal de control, 

 

În baza prevederilor art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 23 alin. (1) lit. c) și d) 

și ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

 

În ședința din data de 29.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 4551/28.10.1998, 

identificată prin CUI 11070990, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/10183/1998, cu sediul social în București,  

Bd. Dacia, nr. 20, Romană Offices, etaj 4, Sector 1, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului de 

măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile. 

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit,  

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. va informa în mod corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor 

dispuse. 

Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația  nu suspendă 

executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A și intră în vigoare la data comunicării ei părții 

vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 768 / 04.06.2019 

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

 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. în baza planului de control pe anul 2019, 

procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta, s-a 

constatat următoarea faptă pentru care este responsabilă d-na Vaitiș Ionela, în calitate de Director General Adjunct al  

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.: 

 
Procesul decizional intern privind efectuarea investițiilor (prezentat de reprezentanții societății ca fiind compus din propunere 
de investiție, fundamentare și executare), a fost realizat de către directori, cu suportul analistului financiar, contrar 
procedurilor interne ale SAI cu privire la structurile interne / persoanele cu responsabilități în procesul investițional. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările 
și completările ulterioare, 
 



Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
 
În ședința din data de 29.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei d-na Vaitiș Ionela, în calitate de Director General Adjunct al  
S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen 
de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se 
va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în două zile lucrătoare de la 
data achitării amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată d-nei Vaitiș Ionela și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. și intră în vigoare la data 
comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 769 / 04.06.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (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 și completările ulterioare,  

 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., în baza planului de control pe anul 2019, 

procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta, s-au 

constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă d-na Avram Valeria Ioana, în calitate de Director General și ofițer de 

conformitate din perspectiva prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (PCSB – CFT) al  

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.: 

 
1. Procesul decizional intern privind efectuarea investițiilor (prezentat de reprezentanții societății ca fiind compus din propunere 

de investiție, fundamentare și executare), a fost realizat de către directori, cu suportul analistului financiar, contrar 
procedurilor interne ale SAI cu privire la structurile interne / persoanele cu responsabilități în procesul investițional. 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 
2.000 lei. 

 
2. La nivelul societății nu au fost identificate proceduri de verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci când 

sunt angajate persoane în cadrul entității cum ar fi, spre exemplu: obținerea de recomandări și referințe de la foști angajatori 
mai ales în cazul angajaților care au legătură directă cu clienții, căutări ale persoanei în diverse surse publice (motoare de 
căutare, rețele de socializare) pentru identificarea unor elemente care ar putea să fie de impact, identificarea unor alte 
calități ale persoanei la alte firme, ș.a.m.d.. Se constată astfel, nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) din  
Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare.  

 
Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, și ale art. 272 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Având în vedere prevederile art. 23 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, 
art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din  
Legea nr.297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

 
În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, art. 23 din 
Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 271, art. 272 alin. (2) lit. h), art. 273 alin. (1) lit. a)  
pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și 
ale art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, cu modificările și completările ulterioare, 
 
Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 



 
În ședința din data de 29.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 2.000 lei d-na Avram Valeria Ioana, în calitate de Director General și ofițer de 
conformitate (PCSB – CFT) al S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen 
de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se 
va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în două zile lucrătoare de la 
data achitării amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată d-nei Avram Valeria Ioana și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. și intră în vigoare 
la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 770 / 04.06.2019 

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

 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. în baza planului de control pe anul 2019, 

procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta, s-au 

constatat următoarele fapte pentru care este responsabilă S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.: 

 

1. În perioada 21.12.2016 - 06.03.2019 (cu excepția perioadei 15.02.2018 – 14.03.2018), societatea nu a avut un Consiliu de 
Administrație format din 3 membri, așa cum prevede art. 137 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările 
ulterioare, ca urmare a aplicării neadecvate a criteriilor privind selectarea candidaturilor pentru persoanele din conducerea 
executivă/conducerea superioară a societății conținute de Procedura privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de 
conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie, astfel încât se constată nerespectarea procedurilor interne ale SAI.  

 
Fapta reprezintă contravenție, în conformitate cu prevederile art. 195 lit. m) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 
Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr.32/2012, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 

 
2. Au fost identificate deficiențe la nivelul funcției de audit a societății (audit intern și Comitet de Audit), după cum urmează: 
 

a. În privința activității de audit intern, s-a constatat că frecvența realizării acesteia este anuală, misiunile de audit intern 
au vizat, de fiecare dată, o arie foarte restrânsă din activitatea societății, iar calitatea acestor rapoarte este scăzută, 
ceea ce denotă o abordare inadecvată în raport cu atribuțiile și responsabilitățile funcției de audit intern. Astfel, auditul 
intern asupra activității S.A.I. nu s-a desfășurat în mod adecvat, nerespectându-se prevederile art. 23 alin. (2) lit. a) din 
O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, auditorul intern nu a urmărit implementarea 
recomandărilor formulate, așa cum prevede art. 23 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările 
ulterioare.  

 
b. Comitetul de Audit a întocmit câte un raport anual aferent anilor 2016, respectiv 2017. Nu au fost puse la dispoziție alte 

documente din care să reiasă alte întruniri ale acestei structuri organizatorice pe parcursul perioadei controlate. S-a 
reținut nerespectarea prevederilor art. 32 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, prevederi preluate de art. 32 din  
Norma A.S.F. nr. 13/2019. 

 
c. În perioada 21.12.2016 – 11.03.2019 nu a fost asigurat numărul minim de membri pentru componența Comitetului de 

Audit, fiind încălcate prevederile art. 30 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 27/2015, prevederi preluate de art. 30 alin. (1) din 
Norma A.S.F. nr. 13/2019.  

 

Fapta reprezintă contravenție, conform prevederilor art. 195 lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare și 
art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 



Având în vedere prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 273 alin. (1), lit. a), pct. (ii), art. 274 alin. (1) și art. 275 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment. 
 

În baza art. 196 alin. (1) lit. a) pct. (ii), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 și art. 273 alin. (1) lit. a) 

pct. (ii), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 

 

În şedinţa din data de 29.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., autorizată prin  

Decizia C.N.V.M. nr.4551/28.10.1998, identificată prin CUI 11070990, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu  

nr. J40/10183/1998, cu sediul social în București, Bd. Dacia, nr. 20, Romană Offices, etaj 4, Sector 1. 

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., intrând în vigoare la data comunicării ei părții 

vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 771 / 04.06.2019 

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

 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.   în baza planului de control pe anul 2019, 

procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta, s-a 

constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Bucur Marian Razvan, în calitate de membru al Comitetului de Audit al 

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.: 

 

Comitetul de Audit a întocmit câte un raport anual aferent anilor 2016, respectiv 2017. Nu au fost puse la dispoziție alte 
documente din care să reiasă alte întruniri ale acestei structuri organizatorice pe parcursul perioadei controlate. Se reține 
nerespectarea prevederilor art. 32 din Norma A.S.F. nr. 27/2015, prevederi preluate de art. 32 din Norma A.S.F. nr. 13/2019.  

 
Fapta reprezintă contravenție, conform prevederilor art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 3 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 

Având în vedere prevederile art. 273 alin. (1), lit. a), pct. (i), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1) și art. 278 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, 

cu modificările și completările ulterioare. 

 

Luând în considerare elementele de fapt şi de drept mai sus arătate, 

 

În ședința din data de 29.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancţionează cu avertisment dl. Bucur Marian Razvan, în calitate de membru al Comitetului de Audit al  

S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., începând cu data de 02.09.2013. 

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată d-lui Bucur Marian Razvan și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A., intrând în vigoare 

la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 772 / 04.06.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (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 și completările ulterioare,  

 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. în baza planului de control pe anul 2019, 

procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, transmis societății, precum și obiecțiunile societății la acesta, s-a 

constatat următoarea faptă pentru care este responsabil dl. Robert Iulian Dănilă, în calitate de ofițer de conformitate (reprezentant al 

compartimentului de control intern - CCI) al S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A.: 

 
În cadrul raportului aferent anului 2016, ofițerul de conformitate (RCCI) a constatat 232 situații de depășire a limitelor 
investiționale de către fondurile de investiții administrate de societate, iar în cel aferent anului 2017 au fost constatate  
203 situații, frecvența înregistrării acestora fiind una foarte ridicată. Cu toate acestea, ofițerul de conformitate (RCCI) nu a 
propus ulterior (începând cu momentul autorizării sale), în cadrul investigațiilor lunare efectuate de către acesta, nicio măsură 
de remediere a acestei deficiențe, încălcându-se astfel prevederile art. 41 lit. a) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
Fapta reprezintă contravenție conform prevederilor art. 195 lit. b) coroborate cu cele ale art. 22 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 
În baza prevederilor art. 232 din Regulamentul ASF nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 195 lit. b), art. 196 alin.(1) 
lit. a) pct. (i), art. 198, art. 199 alin. (1) și art. 200 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, 
 
Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 
 
În ședința din data de 29.05.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 1.000 lei dl. Dănilă Robert Iulian, în calitate de ofițer de conformitate  
(reprezentant CCI) în cadrul SAI Swiss Capital Asset Management S.A. începând cu data de 01.02.2018. 
Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul contravenientul, în termen 
de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii. Prezenta decizie constituie titlu executoriu. O copie a dovezii achitării amenzii se 
va transmite la A.S.F. – Direcția Supraveghere și Control – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în două zile lucrătoare de la 
data achitării amenzii. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite.  
Art. 3. Cu drept de contestație la A.S.F., în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată d-lui Dănilă Robert Iulian și S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. și intră în vigoare 
la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 777 / 05.06.2019 

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, 

având în vedere 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 a solicitării formulate de SSIF SWISS CAPITAL S.A., 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2019,  

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  
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. București, iniţiată de societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. 
București, ofertă cu următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 3.049.819, reprezentând 1,0976% din capitalul social; 

 Valoare nominală: 1 leu/acţiune; 

 Preţul de cumpărare este de: 1,15 lei/acţiune;  



 Perioada de derulare: 10.06.2019 – 24.06.2019; 

 Intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL 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 emise 
de societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR 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 prevăzută la art. 7 din  
Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare.  
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.  

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 783 / 06.06.2019 
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 

O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, 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 operațiun i 

de piață, 
hotărârea AGEA PRODLACTA S.A. Brașov din data de 24.04.2019 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2227/28.05.2019,  
urmare a solicitării formulate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A., 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 05.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul proporţionat aferent emisiunii de acțiuni în vederea majorării capitalului social al societății  
PRODLACTA S.A. Brașov, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului (www.primet.ro) și al B.V.B. (www.bvb.ro), 
cu următoarele caracteristici: 

-      Obiectul ofertei: maxim 4.972.741 acţiuni oferite în două etape: 
Etapa I: proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la data de 17.05.2019; 
Etapa II: conform metodei primul venit - primul servit, până la epuizarea numărului de acțiuni oferite spre subscriere, în cazul 
în care în Etapa I nu au fost subscrise toate acțiunile oferite. 

- Perioada de derulare:  
 Etapa I (31 de zile calendaristice): 10.06.2019 – 10.07.2019; 
 Etapa II: 15.07.2019 – 30.09.2019. 

- Preţul de subscriere: Etapa I: 1,10 lei/acţiune;  
                                         Etapa II: 1,11 lei/acțiune; 

- Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București; 

- Locul de subscriere: conform prospectului. 

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 și ofertantului, 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. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 


