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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 64 / 12.06.2019 

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, 

avand in vedere prevederile art. 341 si 342 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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,  

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 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 plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

avand în vedere prevederile Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24048/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate cu nr. 26023/06.08.2018, nr. 24643/26.07.2018, nr. 26864/13.08.2018, nr. 5062/18.02.2019, nr.5215/19.02.2019, 
nr. 6571/06.03.2019, nr. 10984/11.04.2019 și nr. 14687/09.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:      

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BT Clasic, administrat de  
BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de societate si 
Contractul de depozitare și custodie nr. 9171/2055/19.07.2018, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a 
modificărilor are obligatia publicarii Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al 
S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 



 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 65 / 12.06.2019 

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, 

avand in vedere prevederile art. 341 si 342 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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,  

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 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 plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

avand în vedere prevederile Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24048/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate cu nr. 26023/06.08.2018, nr. 24643/26.07.2018, nr. 26864/13.08.2018, nr. 5062/18.02.2019, nr.5215/19.02.2019, 
nr. 6571/06.03.2019, nr. 10984/11.04.2019 și nr. 14687/09.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:      

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BT Maxim, administrat de  
BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de societate si 
Contractul de depozitare și custodie nr. 9171/2055/19.07.2018, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a 
modificărilor are obligatia publicarii Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al 
S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 66 / 12.06.2019 

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, 

avand in vedere prevederile art. 341 si 342 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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,  

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 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 plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

avand în vedere prevederile Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24048/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate cu nr. 26023/06.08.2018, nr. 24643/26.07.2018, nr. 26864/13.08.2018, nr. 5062/18.02.2019, nr.5215/19.02.2019, 
nr. 6571/06.03.2019, nr. 10984/11.04.2019 și nr. 14687/09.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:      



AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BT Obligațiuni, administrat de  
BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de societate si 
Contractul de depozitare și custodie nr. 9171/2055/19.07.2018, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a 
modificărilor are obligatia publicarii Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al 
S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 67 / 12.06.2019 

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, 

avand in vedere prevederile art. 341 si 342 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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,  

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 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 plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

avand în vedere prevederile Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24048/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate cu nr. 26023/06.08.2018, nr. 24643/26.07.2018, nr. 26864/13.08.2018, nr. 5062/18.02.2019, nr.5215/19.02.2019, 
nr. 6571/06.03.2019, nr. 10984/11.04.2019 și nr. 14687/09.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:      

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BT Index ROMANIA-ROTX, administrat 
de BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de societate si 
Contractul de depozitare și custodie nr. 9171/2055/19.07.2018, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a 
modificărilor are obligatia publicarii Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al 
S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 68 / 12.06.2019 

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, 



avand in vedere prevederile art. 341 si 342 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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, 

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 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 plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

avand în vedere prevederile Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24048/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate cu nr. 26023/06.08.2018, nr. 24643/26.07.2018, nr. 26864/13.08.2018, nr. 5062/18.02.2019, nr.5215/19.02.2019, 
nr. 6571/06.03.2019, nr. 10984/11.04.2019 și nr. 14687/09.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:      

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BT Index AUSTRIA-ATX, administrat de 
BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de societate si 
Contractul de depozitare și custodie nr. 9171/2055/19.07.2018, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a 
modificărilor are obligatia publicarii Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond Modificările intră în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al 
S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 69 / 12.06.2019 

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, 

avand in vedere prevederile art. 341 si 342 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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,  

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 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 plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

avand în vedere prevederile Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24048/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate cu nr. 26023/06.08.2018, nr. 24643/26.07.2018, nr. 26864/13.08.2018, nr. 5062/18.02.2019, nr.5215/19.02.2019, 
nr. 6571/06.03.2019, nr. 10984/11.04.2019 și nr. 14687/09.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:      

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BT Euro Obligațiuni, administrat de  
BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de societate si 
Contractul de depozitare și custodie nr. 9171/2055/19.07.2018, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a 
modificărilor are obligatia publicarii Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al 
S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 70 / 12.06.2019 
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, 

avand in vedere prevederile art. 341 si 342 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 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,  

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 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 plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

avand în vedere prevederile Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24048/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate cu nr. 26023/06.08.2018, nr. 24643/26.07.2018, nr. 26864/13.08.2018, nr. 5062/18.02.2019, nr.5215/19.02.2019, 
nr. 6571/06.03.2019, nr. 10984/11.04.2019 și nr. 14687/09.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:      

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BT Euro Clasic, administrat de  
BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de societate si 
Contractul de depozitare și custodie nr. 9171/2055/19.07.2018, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a 
modificărilor are obligatia publicarii Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al 
S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAŢIA NR. 71 / 12.06.2019 
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, 

avand in vedere prevederile art. 341 si 342 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 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,  

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 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 plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 



avand în vedere prevederile Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24048/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate cu nr. 26023/06.08.2018, nr. 24643/26.07.2018, nr. 26864/13.08.2018, nr. 5062/18.02.2019, nr.5215/19.02.2019, 
nr. 6571/06.03.2019, nr. 10984/11.04.2019 și nr. 14687/09.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:      

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BT Euro Fix, administrat de  
BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de societate si  
Contractul de depozitare și custodie nr. 9171/2055/19.07.2018, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a 
modificărilor are obligatia publicarii Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al 
S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., şi se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AUTORIZAŢIA NR. 72 / 12.06.2019 

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, 

avand in vedere prevederile art. 341 si 342 din Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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,  

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 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 plasament 
colectiv în valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

avand în vedere prevederile Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  
analizând cererea BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 24048/20.07.2018, completată prin 

adresele înregistrate cu nr. 26023/06.08.2018, nr. 24643/26.07.2018, nr. 26864/13.08.2018, nr. 5062/18.02.2019, nr.5215/19.02.2019, 
nr. 6571/06.03.2019, nr. 10984/11.04.2019 și nr. 14687/09.05.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:      

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii BT Fix, administrat de  
BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului, Contractul de societate si 
Contractul de depozitare și custodie nr. 9171/2055/19.07.2018, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 
Art. 2. BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a 
modificărilor are obligatia publicarii Notei de informare către deţinătorii de unităţi de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după 
publicarea notei de informare. S.A.I. are obligaţia de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al 
S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) 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 BT ASSET MANAGEMENT SAI S.A., şi se publică în  
Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia anexelor. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA  

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 73 / 13.06.2019 
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 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 prevederilor 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2) și art. 91 alin. (2) din O.U.G. 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 baza prevederilor art. 112 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. 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, 

având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. a) Subsecțiunea 1 -  
Fonduri deschise de investiții din România (FDIR) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere 
Financiară, 

analizând solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 6965/11.03.2019, 
completată prin adresele înregistrate cu nr. 14686/09.05.2019, nr. 15909/22.05.2019 și nr. 16942/03.06.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează Fondul deschis de investiţii BT Agro, administrat de societatea BT Asset Management S.A.I. S.A. şi având 
ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale. 
Art. 2. Se autorizează iniţierea şi derularea ofertei publice continue de unităţi de fond, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului deschis de investiţii BT Agro. 
Art. 4. În primele şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiţii BT Agro poate deroga de la 
respectarea limitelor investiţionale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, cu asigurarea supravegherii respectării principiului 
dispersiei riscului. 
Art. 5. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/120111 Fondul deschis de investiţii BT Agro în secţiunea 6 -  
Fonduri deschise de investiţii, subsecţiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR). 
Art. 6. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT Asset Management S.A.I. S.A. şi va fi publicată în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 74 / 13.06.2019 
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 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 prevederilor 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2) și art. 91 alin. (2) din O.U.G. 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 baza prevederilor art. 112 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. 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, 

având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. a) Subsecțiunea 1 - Fonduri 
deschise de investiții din România (FDIR) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere 
Financiară, 

analizând solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 6965/11.03.2019, 
completată prin adresele înregistrate cu nr. 14686/09.05.2019, nr. 15909/22.05.2019 și nr. 16942/03.06.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează Fondul deschis de investiţii BT Energy, administrat de societatea BT Asset Management S.A.I. S.A. şi având 
ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale. 
Art. 2. Se autorizează iniţierea şi derularea ofertei publice continue de unităţi de fond, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului deschis de investiţii BT Energy. 
Art. 4. În primele şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiţii BT Energy poate deroga de 
la respectarea limitelor investiţionale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, cu asigurarea supravegherii respectării 
principiului dispersiei riscului. 



Art. 5. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/120112 Fondul deschis de investiţii BT Energy în secţiunea 6 -  
Fonduri deschise de investiţii, subsecţiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR). 
Art. 6. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT Asset Management S.A.I. S.A. şi va fi publicată în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 75 / 13.06.2019 
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 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 prevederilor 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2) și art. 91 alin. (2) din O.U.G. 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 baza prevederilor art. 112 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. 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, 

având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. a) Subsecțiunea 1 -  
Fonduri deschise de investiții din România (FDIR) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere 
Financiară, 

analizând solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 6965/11.03.2019, 
completată prin adresele înregistrate cu nr. 14686/09.05.2019, nr. 15909/22.05.2019 și nr. 16942/03.06.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează Fondul deschis de investiţii BT Real Estate, administrat de societatea BT Asset Management S.A.I. S.A. şi 
având ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale. 
Art. 2. Se autorizează iniţierea şi derularea ofertei publice continue de unităţi de fond, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului deschis de investiţii BT Real Estate. 
Art. 4. În primele şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiţii BT Real Estate poate deroga 
de la respectarea limitelor investiţionale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, cu asigurarea supravegherii respectării 
principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/120113 Fondul deschis de investiţii BT Real Estate în secţiunea 6 -  
Fonduri deschise de investiţii, subsecţiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR). 
Art. 6. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT Asset Management S.A.I. S.A. şi va fi publicată în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 76 / 13.06.2019 
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 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 prevederilor 63 alin. (1) și alin. (2), art. 64 alin. (2), art. 67 alin. (2) și art. 91 alin. (2) din O.U.G. 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 baza prevederilor art. 112 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. 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, 

având în vedere prevederile art. 2 și art. 5 pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, lit. a) Subsecțiunea 1 -  
Fonduri deschise de investiții din România (FDIR) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere 
Financiară, 

analizând solicitarea BT Asset Management S.A.I. S.A. transmisă prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 6965/11.03.2019, 
completată prin adresele înregistrate cu nr. 14686/09.05.2019, nr. 15909/22.05.2019 și nr. 16942/03.06.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

 
 



AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează Fondul deschis de investiţii BT Technology, administrat de societatea BT Asset Management S.A.I. S.A. şi 
având ca depozitar BRD – Groupe Societe Generale. 
Art. 2. Se autorizează iniţierea şi derularea ofertei publice continue de unităţi de fond, în baza Prospectului de emisiune. 
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului deschis de investiţii BT Technology. 
Art. 4. În primele şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiţii BT Technology poate deroga 
de la respectarea limitelor investiţionale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, cu asigurarea supravegherii respectării 
principiului dispersiei riscului. 
Art. 5. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/120114 Fondul deschis de investiţii BT Technology în secţiunea 6 -  
Fonduri deschise de investiţii, subsecţiunea 1 - Fonduri deschise de investiţii din România (FDIR). 
Art. 6. Prezenta Autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către BT Asset Management S.A.I. S.A. şi va fi publicată în 
Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE,  
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 810 / 12.06.2019 

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, 

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 solicitării formulate de SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  

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 SIF MOLDOVA S.A. Bacău, iniţiată de  

SIF MOLDOVA S.A. Bacău, ofertă cu următoarele caracteristici:  

* Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 12.700.000 acţiuni, reprezentând 1,2535% din capitalul social; 

* Valoare nominală: 0,10 lei/acţiune; 

* Preţul de cumpărare este de: 1,85 lei/acţiune; 

* Perioada de derulare: 18.06.2019 - 01.07.2019; 

* Intermediarul ofertei: SSIF BT CAPITAL PARTNERS 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 SIF MOLDOVA S.A. 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, 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. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 812 / 12.06.2019 

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, 

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 SSIF IFB FINWEST S.A. înregistrate la ASF,  



în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  

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 PRODPLAST S.A. iniţiată de societatea 

PRODPLAST S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:  

* Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 1.707.238 acţiuni reprezentând 10% din capitalul social; 

* Valoare nominală: 1 leu/acţiune; 

* Preţul de cumpărare este de: 2,4 lei/acţiune; 

* Perioada de derulare: 20.06.2019 – 29.08.2019;  

* Intermediarul ofertei: SSIF IFB FINWEST 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 PRODPLAST S.A. 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. 

PREȘEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 813 / 12.06.2019 

Având în vedere următoarele: 

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2) și art.14 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, 

Sentința nr. 60/19.02.2019 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr. 1233/113/2013, prin care s-a dispus trecerea la 

procedura falimentului a societății LAMINORUL S.A. Brăila, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență  

nr. 4777/06.03.2019, rămasă definitivă conform Hotărârii nr. 141/15.05.2019 pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul  

nr. 1233/113/2013/a13,  

pentru acțiunile emise de societatea LAMINORUL S.A. Brăila nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere 

deschiderea procedurii falimentului, 

art. 60 lit. b) și art.104 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

art. 115 lit. a) coroborat cu art. 218 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  

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 BVB, acţiunile emise de societatea 

LAMINORUL S.A. Brăila (CUI 2266948) începând cu data de 18.06.2019. 

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

PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 814 / 12.06.2019 

Având în vedere următoarele: 

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin.(2) și art.14 din OUG 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, 

Sentința nr. 60/19.02.2019 pronunțată de Tribunalul Galați în dosarul nr. 1233/113/2013, prin care s-a dispus trecerea la 

procedura falimentului a societății LAMINORUL S.A. Brăila, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență  

nr. 4777/06.03.2019, rămasă definitivă conform Hotărârii nr. 141/15.05.2019 pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul  

nr. 1233/113/2013/a13, 

prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, 

pentru acțiunile emise de societatea LAMINORUL S.A. Brăila nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere 

deschiderea procedurii falimentului, 

art. 60 lit. b) și art.104 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

art. 115 lit. a) coroborat cu art. 90 (1) lit. c) din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 

de piaţă, 

având în vedere Decizia nr. 813/12.06.2019 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

LAMINORUL S.A. Brăila, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 12.06.2019,  

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 LAMINORUL S.A. Brăila (CUI 2266948)  

începând cu data de 18.06.2019. 

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

PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
 


