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DECIZIA NR. 126 / 21.01.2019 
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 BRD-GSG S.A. (în calitate de depozitar al unor fonduri de investiții administrate 

de BT Asset Management S.A.I. S.A., S.A.I. Star Asset Management S.A., STK Financial S.A.I. S.A. și S.A.I. Atlas Asset Management 

S.A.) în baza planului de control pe anul 2018, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic transmis societății și 

obiecțiunile acesteia la procesul verbal de control, 

În baza prevederilor art. 1932 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 212 alin. (4) din 

O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr.11/2016, 

În ședința din data de 16.01.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina BRD-GSG S.A., în calitate de depozitar, identificată prin CUI RO361579, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului cu nr. J40/608/1991, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR10DEPR/400007/09.12.2003, cu sediul social în București,  

B-dul Ion Mihalache nr. 1 - 7, sector 1, București, obligația implementării măsurii de remediere cuprinsă în cadrul planului de măsuri 

anexat prezentei decizii, în termen de 30 de zile. 

Art. 2. Termenul stabilit curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul expirării termenului stabilit, BRD-GSG 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/plângerea 

prealabilă nu suspendă executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată BRD-GSG S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
DECIZIA NR. 138 / 23.01.2019 

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 civilă nr. 458/03.12.2018 pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 4185/95/2017, prin care s-a dispus trecerea 
la procedura falimentului a societății COMBGORJ S.A. Târgu Jiu, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2384/13.12.2018,  

pentru acțiunile emise de societatea COMBGORJ S.A. Târgu Jiu 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 22.01.2019,  

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 
COMBGORJ S.A. Târgu Jiu (CUI 2160288) începând cu data de 28.01.2019. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 
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DECIZIA NR. 139 / 23.01.2019 

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 civilă nr. 458/03.12.2018 pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 4185/95/2017, prin care s-a dispus trecerea 
la procedura falimentului a societății COMBGORJ S.A. Târgu Jiu, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2384/13.12.2018,  

prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
pentru acțiunile emise de societatea COMBGORJ S.A. Târgu Jiu 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. 90 alin. (1) lit. c) și alin. (2) și 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. 138/23.01.2019 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea  

COMBGORJ S.A. Târgu Jiu, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 22.01.2019,  

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 COMBGORJ S.A. Târgu Jiu (CUI 2160288)  
începând cu data de 28.01.2019.   
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 
 


