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AUTORIZAȚIA NR. 8 / 30.01.2019 

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 prevederilor art.63 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, modificată prin Legea nr. 29/2018, 

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, modificat prin Regulamentul ASF nr. 2/2018, 

având în vedere prevederile 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. 27214/14.08.2018, 
completată prin adresele înregistrate cu nr. 33252/15.10.2018, nr. 33452/17.10.2018, nr. 38532/03.12.2018 și nr. 39888/18.12.2018, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 29.01.2019, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,      

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează Fondul deschis de investiţii BT Dolar Fix, 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 Dolar Fix. 
Art. 4. În primele şase luni de la data intrării în vigoare a prezentei Autorizații, Fondul deschis de investiţii BT Dolar Fix 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/120110 Fondul deschis de investiţii BT Dolar Fix 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 

 
 

 


