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AUTORIZAŢIA NR. 124 / 14.10.2019 
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. 8 alin. (1) și art. 27 din 

Ordonanța de Urgența 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, 

ţinând cont de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 
în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4) și art. 15 alin. (1) lit. a), g), h) și i) din Regu lamentul ASF 

nr.5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 
privind pieţele de instrumente financiare, 

analizând cererea SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27580/17.09.2019, 
în temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, 
în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 
AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A., ca urmare a desfiinţării sediului 
secundar (agenţie) din Constanța, Bdul Tomis nr. 138, bl. TD1A, parter, Jud. Constanța (Decizia ASF nr. 497/05.04.2007). 
Art. 2. SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A. are obligaţia să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de menţiuni în 
termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi funcţionare menţionate la art. 1, dar 
nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A.  şi se publică în  
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 
AUTORIZAŢIA NR. 125 / 14.10.2019 

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. 8 alin. (1) și art. 27 din 
Ordonanța de Urgența 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, 

ţinând cont de prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 
în baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și alin. (4) și art. 15 alin. (1) lit. a), e), f), h) și i) din Regulamentul ASF 

nr.5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 
privind pieţele de instrumente financiare, 

analizând cererea SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/27580/17.09.2019, 
în temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, 



în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a decis 
emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 
Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A., ca urmare a înfiinţării sediului 
secundar de tip agenţie în Constanța, Bdul Regina Elisabeta nr. 2B, zona Poarta 1, Jud. Constanța. 
Art. 2. SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A. are obligaţia să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de menţiuni în 
termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi funcţionare menţionate la art. 1, dar 
nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către A.S.F. 
Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF BT CAPITAL PARTNERS S.A. şi se publică în  
Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

AUTORIZAȚIA NR. 126 / 18.10.2019 
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. 14 și art. 27 

din Ordonanța de Urgența 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 conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5), art.14 alin. (1), art. 76 alin. (1) și (2), art. 275 alin. (1) și (2) din Legea 
nr.126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 

în baza prevederilor art. 147 din Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea 
serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, 

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A., înregistrată la A.S.F. cu  
nr. RG/27502/16.09.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.10.2019, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:  

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se actualizează obiectul de activitate al societății de servicii de investiții financiare TRADEVILLE S.A., aprobat prin  
Decizia nr.1688/17.09.2007, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018, potrivit Hotărârii A.G.E.A. nr.1/13.09.2019. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. va putea presta următoarele:  
 
A. Servicii şi activităţi de investiţii: 
 

1. Primirea şi transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare; 
2. Executarea ordinelor în numele clienţilor; 
3. Tranzacţionarea pe cont propriu;   
4. Administrarea de portofolii; 
5. Consultanţă de investiţii; 
6. Subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm; 
7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm;   
8. Operarea unui SMT; 

 
B. Servicii auxiliare: 
 

1. Păstrarea şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi serviciile auxiliare, precum 
gestionarea fondurilor băneşti/garanţiilor şi excluzând furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel 
mai înalt. Furnizarea şi administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă "serviciul de administrare 
centralizată" prevăzut în secţiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014; 

2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe 
instrumente financiare, tranzacţie în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul; 

3. Consultanţa furnizată întreprinderilor în ceea ce priveşte structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe; 
consultanţă şi servicii în materie de fuziuni şi de achiziţie de întreprinderi; 

4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii; 
5. Cercetarea în domeniul investiţiilor şi analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu 

instrumente financiare; 
6. Serviciile legate de subscriere; 
7. Serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare de tipul inclus în secţiunea B sau în secţiunea A din Anexa 

nr. 1 la Legea nr. 126/2018, privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secţiunea C pct. 5-7 şi 10, în cazul 
în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiţii sau a serviciilor auxiliare. 

 



Art. 3. Prestarea serviciului menţionat la art. 2 lit. B, pct. 4 se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 664/14.05.2012 
privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele 
care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 4. Prestarea serviciilor menționate la art. 2 lit. A, pct. 8 se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.13/2018 
privind locurile de tranzacționare.  
Art. 5. Societatea de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de 
înregistrare menţiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a actualizării obiectului de 
activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 
Art. 6. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către societatea de servicii de investiţii financiare TRADEVILLE S.A. 
şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PRIM-VICEPREȘEDINTE, 
Elena Doina DASCĂLU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1263 / 16.10.2019 
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, 

urmarea solicitării formulate de SSIF SWISS CAPITAL S.A.,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.10.2019,  

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 BANAT CRIȘANA S.A. Arad, iniţiată de  
SIF BANAT CRIȘANA S.A. Arad, ofertă cu următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 18.771.068 acţiuni, reprezentând 3,6275% din capitalul social; 

 Valoare nominală: 0,10 lei/acţiune; 

 Preţul de cumpărare este de: 2,50 lei/acţiune; 

 Perioada de derulare: 22.10.2019 – 04.11.2019; 

 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 SIF BANAT CRIȘANA 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 remisă la A.S.F. însoțită de dovada virării cotei de 1% determinată pe baza 
subscrierilor realizate în cadrul ofertei, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile  
Autorității de Supraveghere Financiară, republicat.  
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. 

PRIM-VICEPREȘEDINTE,  
Elena Doina DASCĂLU  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 
 

DECIZIA NR. 1265 / 16.10.2019 
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, 
în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere 

Financiară, 
având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier înregistrată la ASF cu nr. RG 15914 din 

22.05.2019, 
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. societățile de investiții de tip alternativ din alte state membre (SIAM) administrate de 
EQT FUND MANAGEMENT S.a.r.l. și supravegheate de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), astfel:  
 

Denumire (SIAM) Nr. Decizie ASF Nr. Registru Public ASF 

EQT VENTURES (NO.1) SCSP Decizia nr. 1722/21.07.2015 PJM09SIAMLUX0024 

EQT VENTURES (NO.1) SCSP Decizia nr. 1722/21.07.2015 PJM09SIAMLUX0025 

EQT VENTURES MENTOR (NO.1) SCSP Decizia nr. 1722/21.07.2015 PJM09SIAMLUX0026 

EQT VENTURES MENTOR (NO.2) SCSP Decizia nr. 1722/21.07.2015 PJM09SIAMLUX0027 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1266 / 16.10.2019 
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 inființarea, 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: 
hotărârea AGEA SERICO S.A. București din data de 20.08.2019 de majorare a capitalului social, publicată în  

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3864/16.09.2019,  
solicitările formulate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A., 
prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă, 
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 16.10.2019,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății SERICO S.A. București, care 
urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului (www.primet.ro) și B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici: 
-    Obiectul ofertei: maxim 16.975.250 acţiuni; 
-    Perioada de derulare: 21.10.2019 – 20.11.2019; 
-    Preţul de subscriere: 0,10 lei/acţiune; 
-    Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București; 
-    Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect. 
Art. 2. Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospect. 
Art. 3. Responsabilitatea privind operaţiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului şi ale reglementărilor 
incidente revine intermediarului ofertei, intermediarilor implicaţi în derularea ofertei şi 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, republicat. 
Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

PRIM-VICEPREȘEDINTE,  
Elena Doina DASCĂLU  

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 
 

DECIZIA NR. 1267 / 16.10.2019 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) 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. 32 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii de fondur i de 
investiţii alternative,  

în baza prevederilor art. 37 și art. 38 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, 
în conformitate cu prevederile art. 5, Secțiunea 9, lit. b), Subsecţiunea 2 - Fonduri de investiţii alternative din alte state 

membre ale căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM) din Regulamentul nr.15/2018,  

http://www.primet.ro/
http://www.bvb.ro/


având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) înregistrată la ASF cu nr. RG 10798 
din 10.04.2019, RG 14632 din 08.05.2019, RG 15637 din 20.05.2019, RG 23709 din 08.08.2019, RG 25542 din 26.08.2019 și  
RG 27848 din 19.09.2019, 

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: 
DECIZIA 

Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 9, lit. b), Subsecţiunea 2 - Fonduri de investiţii alternative din alte state membre ale 
căror titluri de participare sunt distribuite în România (FIAM), următoarele Fonduri de investiții alternative: 

Societatea de administrare Denumire FIA Țara de origine SICAV 
Nr. de înregistrare în 

Registrul ASF 

APOLLO INVESTMENT 
MANAGEMENT EUROPE 
(LUXEMBOURG) S.A.R.L.  

APOLLO MULTI-CREDIT FUND (LUX) 
SCS SICAV-RAIF Sub-fond-urile: 
 - Apollo Total Return Fund, 
 - Apollo Total Return Fund Enhanced. 

LUXEMBOURG   CSC09FIAMLUX0005 

APOLLO INVESTMENT 
MANAGEMENT EUROPE 
(LUXEMBOURG) S.A.R.L. 

APOLLO/ATHENE  DEDICATED 
INVESTMENT PTPGEAM (Lux), SCSp 

 
LUXEMBOURG   

CSC09FIAMLUX0006 

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

VICEPREȘEDINTE, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 


