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ATESTAT NR. 41 / 24.06.2019 
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. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG 

nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi completări, 

prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 11 alin. (2) și 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 

în baza art. 47 alin. (1) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele 

societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, 

având în vedere adresa transmisă de AS Financial Markets S.R.L., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 14448/07.05.2019, 
completată cu adresele nr. RG 16735/31.05.2019 și 18085/18.06.2019, 

în baza Deciziei nr. 35/11.01.2019, 
în urma analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual:  
ATESTAT 

Art. 1. Se confirmă recunoașterea cursurilor de Agenți pentru Servicii de Investiții Financiare (ASIF12.2018, ASIF13.2018, 

ASIF14.2018, ASIF15.2018, ASIF16.2018, ASIF17.2018, ASIF18.2018, ASIF19.2018, ASIF20.2018, ASIF21.2018, ASIF22.2018, 

ASIF23.2018) organizate de AS Financial Markets S.R.L. în perioada iulie - decembrie 2018, în baza prevederilor art. 47 alin. (1) din 

Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare 

şi al instituţiilor de credit. 

Art. 2. Prezentul atestat intră în vigoare la data comunicării acesteia către AS Financial Markets S.R.L. și se publică în  
Buletinul electronic al A.S.F.  

VICEPREȘEDINTE, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 
ATESTAT NR. 42 / 24.06.2019 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 

OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi 

completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 112 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), precum și ale art. 5 pct. 13 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018 privind  

Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară,   

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017, precum și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017, 



având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Franța (BANQUE DE FRANCE -  

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION) în baza Directivei 65/2014/EU (MiFID II),  

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a 

hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. sistemul multilateral de tranzacţionare (SMT) denumit TP ICAP EU MTF, care este administrat 

de firma de investiții TP ICAP (EUROPE) SA și care va putea pune la dispoziţie pe teritoriul României, în baza liberei circulații a 

serviciilor, mecanisme adecvate pentru a facilita accesul şi tranzacţionarea pe pieţele acestora pentru membrii, participanţii sau 

utilizatorii la distanţă stabiliţi în România, după cum urmează:  

DENUMIRE 

AUTORITATE 

SMT ADMINISTRAT 

DE FISM 

NUMĂR DE ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

DENUMIRE 

FISM 

ADRESA 

BANQUE DE FRANCE- 

AUTORITÉ DE 

CONTRÔLE 

PRUDENTIEL ET DE 

RÉSOLUTION 

TP ICAP EU MTF PJM13SMTFRA0018 TP ICAP 

(EUROPE) SA 

89-91 Rue du 

Faubourg 

Saint-Honoré, 

75008 Paris, 

France 

 

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 
ATESTAT NR. 43 / 24.06.2019 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 8 alin. (1) și art. 27 din 

OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi 

completări, prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 112 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), precum și ale art. 5 pct. 13 lit. c) din Regulamentul nr. 15/2018 privind  

Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 2382/2017, precum și ale Regulamentului UE nr. 1018/2017, 

având în vedere notificarea transmisă de către autoritatea competentă din Franța (BANQUE DE FRANCE -  

AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION) în baza Directivei 65/2014/EU (MiFID II),  

în urma analizei direcțiilor de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a 

hotărât emiterea următorului act individual:  

ATESTAT 

Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. sistemele organizate de tranzacţionare (SOT) prevăzute în Anexă, parte integrantă a prezentului 

Atestat, care sunt administrate de firma de investiții TP ICAP (EUROPE) SA din Franța și care vor putea pune la dispoziţie pe teritoriul 

României, în baza liberei circulații a serviciilor, mecanisme adecvate pentru a facilita accesul şi tranzacţionarea pe pieţele acestora 

pentru membrii, participanţii sau utilizatorii la distanţă stabiliţi în România.  

Art. 2. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 
Anexă la Atestatul nr. 43 / 24.06.2019 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE 

AUTORITATE 

SOT 

ADMINISTRAT DE 

FISM 

NUMĂR DE 

ÎNSCRIERE ÎN 

REGISTRUL ASF 

DENUMIRE FISM  

ADRESA 

1.  BANQUE DE 

FRANCE - 

AUTORITÉ DE 

CONTRÔLE 

PRUDENTIEL ET 

DE RÉSOLUTION 

ICAP EU OTF PJM13SOTFRA0024 TP ICAP (EUROPE) 

SA 

89-91 Rue du 

Faubourg Saint-

Honoré, 75008 

Paris, France 

2.  BANQUE DE 

FRANCE - 

AUTORITÉ DE 

CONTRÔLE 

PRUDENTIEL ET 

DE RÉSOLUTION 

TULLETT PREBON 

EU OTF 

PJM13SOTFRA0025 TP ICAP (EUROPE) 

SA 

89-91 Rue du 

Faubourg Saint-

Honoré, 75008 

Paris, France 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
ATESTATUL NR. 44 / 25.06.2019 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 14 şi art. 27 din  
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere notificările transmise de către autoritățile competente din Franța și Belgia în baza prevederilor art. 23 din 
Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor 
de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 
2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, 

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. b) și art. 5 pct. 17 lit. b) din Regulamentul nr. 15/2018  
privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

ATESTAT 

Art. 1. Se înscriu în Registrul ASF următorii depozitari centrali: 

Nr. 
crt. 

Autoritatea competentă 
din statul membru 

Depozitar central Adresa Nr. de înscriere în Registrul 
ASF 

1 Autorite des Marches 
Financiers 

Euroclear France 66 rue de la Victoire 
75009 Paris, France 

PJM17DPCNFRA0001 

2 Banque Nationale de 
Belgique 

Euroclear Belgium 1 Boulevard du Roi Albert 
II 1210, Brussels, Belgium 

PJM17DPCNBEL0002 

 
Art. 2. Depozitarii centrali prevăzuți la art. 1 vor putea presta pe teritoriul României, în baza liberei circulaţii a serviciilor, serviciile de 
bază menționate la punctele 1 și 2 („serviciu notarial” și „serviciu de administrare centralizată”) din secțiunea A a Regulamentului (UE) 
nr. 909/2014. 
Art. 3. Prezentul Atestat va fi publicat în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 854 / 25.06.2019 
privind plângerea prealabilă formulată de petenții Mihalache Dan,  

Mihalache Galina Marlena, Bălășescu Mariea, Bălășescu Gheorghe și Bălășescu Florin  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1910/13.08.2015 

 

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 petenții Mihalache Dan, Mihalache Galina Marlena, Bălășescu Mariea, 
Bălășescu Gheorghe și Bălășescu Florin (denumiți în continuare petenții), în urma verificării căreia au rezultat următoarele: 

 Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/17465/07.06.2019, petenții au solicitat “reanalizarea actului administrativ 
nr.2342.1/14.05.2019” și “retractarea Deciziei A.S.F. nr. 1910/13.08.2015”. În esență, astfel cum rezultă din conținutul 
plângerii prealabile, petenții doresc revocarea Deciziei A.S.F. nr. 1910/13.08.2015; 

 În fapt, prin Decizia nr. 1910/13.08.2015, A.S.F. a dispus retragerea de la tranzacționarea de pe BVB - piața RASDAQ a 
acțiunilor emise de societatea COREMAR S.A., începând cu data de 17.08.2015. 
În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1 - Se respinge plângerea prealabilă formulată de petenții Mihalache Dan, Mihalache Galina Marlena, Bălășescu Mariea, 
Bălășescu Gheorghe și Bălășescu Florin împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1910/13.08.2015, pentru motivele cuprinse în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta Decizie. 
Art. 2 - Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petenților. 
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. 855 / 25.06.2019 

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, 

hotărârea intermediară nr.281/22.02.2019 pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul nr. 1611/98/2014, prin care s-a dispus 
trecerea la procedura falimentului a societății AMONIL S.A. Slobozia, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr.4542/04.03.2019, rămasă definitivă conform Hotărârii nr. 1032/10.06.2019 pronunțată de Curtea de Apel Bucureșt i în dosarul 
nr.1611/98/2014/a18, 

pentru acțiunile emise de societatea AMONIL S.A. Slobozia nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere 
deschiderea procedurii falimentului, 

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

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

art. 115 lit. a) 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 25.06.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe BVB, acţiunile emise de societatea AMONIL S.A. SLOBOZIA (CUI 2071105) începând cu 

data de 01.07.2019. 

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

PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 856 / 25.06.2019 

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, 

hotărârea intermediară nr.281/22.02.2019 pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul nr. 1611/98/2014, prin care s-a dispus 
trecerea la procedura falimentului a societății AMONIL S.A. Slobozia, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr.4542/04.03.2019, rămasă definitivă conform Hotărârii nr. 1032/10.06.2019 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul 
nr.1611/98/2014/a18, 

pentru acțiunile emise de societatea AMONIL S.A. Slobozia nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere 
deschiderea procedurii falimentului, 

art. 60 lit. b) 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.855/25.06.2019 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  
AMONIL S.A. Slobozia, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2019,  
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 AMONIL S.A. Slobozia (CUI 2071105) începând cu data de 
01.07.2019. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 857 / 25.06.2019 
privind plângerea prealabilă formulată de către SIF Oltenia S.A. 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 649/08.05.2019 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București, cod de înregistrare 
fiscală 31588130, 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 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, al dispozițiilor Hotărârii Parlamentului nr. 37/14.11.2018 
privind numirea membrilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și ale Hotărârii Parlamentului nr. 44/17.12.2018 privind 
numirea unui vicepreședinte – membru executiv – sectorul instrumentelor şi investițiilor financiare şi a unui membru neexecutiv ai 
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară și în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

a examinat plângerea prealabilă formulată de către SIF Oltenia S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 649/08.05.2019. 
În urma verificărilor au rezultat următoarele:  
Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/16713/31.05.2019, SIF Oltenia S.A. (denumită în continuare petenta) a formulat 

plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 649/08.05.2019, solicitând A.S.F. reanalizarea sesizărilor transmise anterior, 
(înregistrate la A.S.F. sub nr. RG/13523/30.04.2019, nr. RG/14115/03.05.2019 și nr. RG/14483/07.05.2019), cu privire la alți acționari 
prezumați că acționează în mod concertat cu grupul menționat în decizia contestată, întrucât nu au fost luate în considerare informațiile 
referitoare la deținerile indirecte, prin intermediul fondurilor de investiții create și/sau a titlurilor de participare achiziționate la 
AOPC/OPCVM, cu scopul ca fondurile financiare astfel constituite să fie utilizate pentru achiziția de acțiuni SIF Oltenia S.A. 

În fapt, prin Decizia A.S.F. nr. 649/08.05.2019 s-au dispus următoarele: 
“Art. 1. Conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGEA convocată pentru data 

de 09/10.05.2019, astfel încât grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 
MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN, MIHĂILESCU TEODORA DORINA și MIRCEA CONSTANTIN, prezumat că acţionează în 
mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu 
nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.” 



În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 25.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 
emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SIF Oltenia S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 649/08.05.2019 pentru motivele 
cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei. 
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. 858 / 25.06.2019 
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 Bursa de Valori București 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) şi art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

În ședința din data de 25.06.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina Bursei de Valori București S.A., autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 369/31.01.2006 (nr. Registru A.S.F. 

PJR11OPPR/400001), identificată prin CUI 17777754, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/12328/2005, cu sediul 

social în București, Blvd. Carol I nr. 34-36, et. 14, Sector 2, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului 

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

Art. 2. Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit,  

Bursa de Valori București 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 Bursei de Valori București S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

Art. 5. Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA  

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 
DECIZIA NR. 859 / 25.06.2019 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) şi 
art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere 
Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr.15/2018, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere notificarea  înregistrată la ASF cu nr. RG 8147 din 20.03.2019 completată prin adresa cu nr. RG 8676 din 

25.03.2019, 
în temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. Fondul de investiții alternative din state membre (FIAM) administrat  
Babson Capital Global Advisors Limited:  

Denumire fond/sub-fond Nr. Decizie Nr. Registru Public ASF 

Babson Capital Global Investments Funds PLC  
 Sub-fonduri: 

Decizia nr. A/246 din 31.03.2014 CSC08FIAMIRL0004 



Denumire fond/sub-fond Nr. Decizie Nr. Registru Public ASF 

 - Babson Capital Global Loan Fund; 
 - Babson Capital European Loan Fund; 
 - Babson Capital Global Distressed Credit Fund; 
 - Mezzanine Loan Fund 1; 
 - Babson Capital Global High Yield Strategies Fund; 
 - Babson Capital Multi Strategy (Sterling) Fund; 
 - Global Multi-Credit Strategy Fund 1; 
 - Global Multi-Credit Strategy Fund 2. 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 


