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AVIZ NR. 323 / 13.11.2019  

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 
din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (denumită în continuare 
A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere solicitarea Depozitarului Central S.A. formulată prin adresa înregistrată la A.S.F. cu  
nr. RG/34396/30.10.2019, 

În baza art. 2 alin. (1) pct. 9, respectiv art. 2 alin. (1) pct. 40 și art. 2, alin. (1), pct. 29 lit a) din Legea nr. 24/2017 privind 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

Ţinând cont de prevederile art. 81 alin. (1) lit. g4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005 privind autorizarea şi funcţionarea 
depozitarului central, caselor de compensare şi contrapărţilor centrale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.11.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual, 

AVIZ 
Art. 1. (1) Se confirmă posibilitatea efectuării de către S.C. Depozitarul Central S.A. a transferului direct în contul societății  
LUNIC FRANCHISING AND CONSULTING LTD a unui pachet de 4.264.047 de acţiuni emise de către  
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. deținute de ANASA PROPERTIES S.R.L.       

(2) Transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 4.264.047 de acţiuni emise de către  
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. va putea fi operat în urma deciziei luate de către Depozitarul Central S.A. Bucureşti, ca urmare 
a analizării documentelor justificative solicitate conform prevederilor legale în vigoare. 
Art. 2. Prezentul Aviz va fi comunicat ANASA PROPERTIES S.R.L., LUNIC FRANCHISING AND CONSULTING LTD.,  
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., DEPOZITARUL CENTRAL S.A., Schoenherr și Asociații SCA şi va fi publicat în Buletinul A.S.F. 

p. PREȘEDINTE, 
PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1379 / 13.11.2019 
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 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 prevederile art. 20 și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață,  

ca urmare a solicitărilor SSIF TRADEVILLE S.A.,  
în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.11.2019,  

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



DECIZIE 
Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de  
Bursa de Valori București a obligațiunilor emise de PATRIA BANK S.A. BUCUREȘTI, având următoarele caracteristici: 

 Nr. obligațiuni: 10.000; 

 Valoarea nominală: 500 euro/obligaţiune; 

 Maturitatea obligaţiunilor: 8 ani; 

 Dobânda: 6,5%. 
Art. 2. Obligațiunile emise de PATRIA BANK S.A. vor fi înscrise la cota Bursei de Valori București, în baza prospectului întocmit 
în vederea admiterii la tranzacționare și în conformitate cu reglementările Bursei de Valori București. 
Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

p. Președinte, 

Prim - Vicepreședinte  

Elena - Doina DASCĂLU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ    

 
DECIZIA NR. 1380 / 13.11.2019 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare, 

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 
AGEA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 18/19.11.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în 
mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 
MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, membrii acestuia deținând în mod cumulat un număr 
de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000359% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.; 

SIF Muntenia S.A. este administrată de SAI Muntenia Invest S.A. 
Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF Banat Crișana S.A. deține 99,98% din capitalul social al  

SAI Muntenia Invest S.A. 
În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 

acționează în mod concertat „societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, 
precum şi o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relație similară celei dintre 
o societate-mamă şi o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societății-mamă” și „organismele de plasament colectiv 
cu societatea de administrare a investițiilor şi cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum şi organismele de 
plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele;”, se prezumă că SIF BANAT CRIȘANA SA acționează 
în mod concertat cu SIF MUNTENIA S.A. 

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA SA și  
SIF MUNTENIA SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în acțiuni SIF5: dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN și dl. MARICA 
SORIN care au calitatea de administratori ai SIF BANAT CRIȘANA SA și domnul SIMIONESCU ADRIAN și doamna  
MIHĂILESCU TEODORA DORINA care au calitatea de administratori ai SAI MUNTENIA SA, societatea de administrare a SIF 
MUNTENIA SA. 

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 05.11.2019, data de referință a AGEA convocată 
pentru data de 18/19.11.2019, domnul STRĂUȚ RADU RĂZVAN deține 2000 acțiuni SIF5, domnul MARICA SORIN deține 31 acțiuni 
SIF5, domnul SIMIONESCU ADRIAN deține 42 acțiuni SIF5, iar doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține 10 acțiuni SIF5. 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 
acţionează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii 
de conducere sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că 
acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA SA, cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MARICA SORIN, iar SIF MUNTENIA SA cu 
SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA. 

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 
MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA” sunt de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 
5,000359% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.  

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din:  
SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și  
MIHĂILESCU TEODORA DORINA, deținerile cumulate fiind de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000359% din capitalul social, 
depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 
Având în vedere declarația SIF BANAT CRIȘANA SA transmisă prin adresa nr. RG/32288/04.11.2019 și declarația  

SIF MUNTENIA SA, prin administratorul SAI MUNTENIA SA, transmisă prin adresa nr. RG/32200/04.11.2019, emise în aplicarea 
prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, 

În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se 
constată faptul că grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN,  



MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA este prezumat că acționează în mod concertat în 
legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 
Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 13.11.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Grupul format din acționarii SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, 
SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul  
S.I.F. OLTENIA S.A. are obligaţia de a se încadra în prevederile art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni de la data emiterii actului individual. 
Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii 
în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin. (2) lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art. 3. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația nu suspendă executarea. 
Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată SIF OLTENIA SA, SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, 
SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării 
corespunzătoare a investitorilor. 

p. Președinte, 
Prim-Vicepreședinte 

Elena Doina DASCĂLU   
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  
 

DECIZIA NR. 1381 / 13.11.2019  

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare, 

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 

AGEA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 18/19.11.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în 

mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 

MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, membrii acestuia deținând în mod cumulat un număr 

de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000359% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.; 

SIF Muntenia S.A. este administrata de SAI Muntenia Invest S.A. 

Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF Banat Crișana S.A. deține 99,98% din capitalul social al  

SAI Muntenia Invest S.A. 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 

acționează în mod concertat „societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, 

precum şi o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relație similară celei dintre 

o societate-mamă şi o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societății-mamă” și „organismele de plasament colectiv 

cu societatea de administrare a investițiilor şi cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum şi organismele de 

plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele;”, se prezumă că SIF BANAT CRIȘANA SA acționează 

in mod concertat cu SIF MUNTENIA S.A. 

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA SA și  

SIF MUNTENIA SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în acțiuni SIF5: dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN și dl. MARICA 

SORIN care au calitatea de administratori ai SIF BANAT CRIȘANA SA și domnul SIMIONESCU ADRIAN și doamna  

MIHĂILESCU TEODORA DORINA care au calitatea de administratori ai SAI MUNTENIA SA, societatea de administrare a SIF 

MUNTENIA SA. 

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 05.11.2019, data de referință a AGEA convocată 

pentru data de 18/19.11.2019, domnul STRĂUȚ RADU RĂZVAN deține 2000 acțiuni SIF5, domnul MARICA SORIN deține 31 acțiuni 

SIF5, domnul SIMIONESCU ADRIAN deține 42 acțiuni SIF5, iar doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține 10 acțiuni SIF5. 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 

acţionează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii 

de conducere sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că 



acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA SA, cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MARICA SORIN, iar SIF MUNTENIA SA cu 

SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA. 

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 

MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA” sunt de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 

5,000359% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.  

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din:  

SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și  

MIHĂILESCU TEODORA DORINA, deținerile cumulate fiind de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000359% din capitalul social, 

depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 

Având în vedere declarația SIF BANAT CRIȘANA SA transmisă prin adresa nr. RG/32288/04.11.2019 și declarația  

SIF MUNTENIA SA, prin administratorul SAI MUNTENIA SA, transmisă prin adresa nr. RG/32200/04.11.2019, emise în aplicarea 

prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, 

În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se 

constată faptul că grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN,  

MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA este prezumat că acționează în mod concertat în 

legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 13.11.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a înregistra în evidențele sale suspendarea 

exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de S.I.F. OLTENIA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute 

de acționarii SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și 

MIHĂILESCU TEODORA DORINA. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 

comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării 

corespunzătoare a investitorilor. 
p. Președinte, 

Prim-Vicepreședinte 
Elena Doina DASCĂLU   

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 
DECIZIA NR. 1382 / 13.11.2019 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare, 

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește 

AGEA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 18/19.11.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în 

mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 

MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, membrii acestuia deținând în mod cumulat un număr 

de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000359%  din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A; 

SIF Muntenia S.A. este administrata de SAI Muntenia Invest S.A. 

Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF Banat Crișana S.A. deține 99,98% din capitalul social al  

SAI Muntenia Invest S.A. 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 

acționează în mod concertat „societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, 

precum şi o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relație similară celei dintre 

o societate-mamă şi o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societății-mamă” și „organismele de plasament colectiv 

cu societatea de administrare a investițiilor şi cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum şi organismele de 

plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele;”, se prezumă că SIF BANAT CRIȘANA SA acționează 

in mod concertat cu SIF MUNTENIA S.A. 

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA SA și  

SIF MUNTENIA SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în acțiuni SIF5: dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN și dl. MARICA 



SORIN care au calitatea de administratori ai SIF BANAT CRIȘANA SA și domnul SIMIONESCU ADRIAN și doamna  

MIHĂILESCU TEODORA DORINA care au calitatea de administratori ai SAI MUNTENIA SA, societatea de administrare a  

SIF MUNTENIA SA. 

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 05.11.2019, data de referință a AGEA convocată 

pentru data de 18/19.11.2019, domnul STRĂUȚ RADU RĂZVAN deține 2000 acțiuni SIF5, domnul MARICA SORIN deține 31 acțiuni 

SIF5, domnul SIMIONESCU ADRIAN deține 42 acțiuni SIF5, iar doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține 10 acțiuni SIF5. 

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora, până la proba contrară, sunt prezumate că 

acţionează în mod concertat „o societate cu membrii consiliului său de administraţie/de supraveghere, cu persoanele care au atribuţii 

de conducere sau control în cadrul acesteia şi cu persoanele controlate, precum şi aceste persoane între ele”, se prezumă că 

acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA SA, cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MARICA SORIN, iar SIF MUNTENIA SA cu 

SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA. 

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 

MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA” sunt de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 

5,000359% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.  

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din:  

SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și  

MIHĂILESCU TEODORA DORINA, deținerile cumulate fiind de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000359% din capitalul social, 

depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, 

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei; 

Având în vedere declarația SIF BANAT CRIȘANA SA transmisă prin adresa nr. RG/32288/04.11.2019 și declarația  

SIF MUNTENIA SA, prin administratorul SAI MUNTENIA SA, transmisă prin adresa nr. RG/32200/04.11.2019, emise în aplicarea 

prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004, 

În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se 

constată faptul că grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN,  

MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA este prezumat că acționează în mod concertat în 

legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare şi ale 

Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 13.11.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis 

emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată pentru data de 
18/19.11.2019, astfel încât grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, 
MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA, 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. 
Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi 
comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

p. Președinte, 
Prim-Vicepreședinte 

Elena Doina DASCĂLU   
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1383 / 13.11.2019 

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art.5 lit. a), art. 6 alin. (1) si alin.(3), art. 7 alin. (2) art. 14 si 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 și completările ulterioare, 

Ținând cont de prevederile art.104 alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colect iv în 

valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața 

de capital, 

În conformitate cu prevederile art. 204 lit. a), art. 207, art. 208 alin. (4) și art. 212 din Regulamentul nr.9/2014 privind 

autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a 

depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

Având în vedere solicitarea SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa  

nr. RG/28781/07.10.2019, completată cu adresa nr. RG/30372/18.10.2019, nr. RG/31700/31.10.2019 și nr. RG/32508/05.11.2019,  

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.11.2019,  

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



DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST ACTIVE 

EUR și FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST SOLID EUR, administrate de către SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT 

S.A., cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de fond, începând cu a 30-a zi de la data comunicării prezentei decizii către SAI 

și până la finalizarea fuziunii celor două fonduri, dar nu mai mult de 90 de zile de la data suspendării. 

Art. 2. SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a publica și transmite la A.S.F. în termen de cinci zile de la data 

comunicării prezentei decizii, a dovezii publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei de la care este suspendată emisiunea 

și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va 

menționa expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior. 

Art. 3. SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre 

publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în 

procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru  

FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST ACTIVE EUR și FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST SOLID EUR. 

Art. 4. Ulterior finalizării fuziunii, SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a depune la A.S.F. certificatul constatator 

emis de depozitar în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii, însoțit 

de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a 

unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune. 

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată 

în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM – VICEPREŞEDINTE 

Elena - Doina DASCĂLU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1384 / 13.11.2019 

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art.5 lit. a), art. 6 alin. (1) si alin.(3), art. 7 alin. (2) art. 14 si 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 și completările ulterioare, 

Ținând cont de prevederile art.104 alin. (2) și alin. (3) 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, 

În conformitate cu prevederile art. 204 lit. a), art. 207, art. 208 alin. (4) și art. 212 din Regulamentul nr.9/2014 privind 

autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a 

depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, 

Având în vedere solicitarea SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la ASF prin adresa  

nr. RG/28781/07.10.2019, completată cu adresa nr. RG/30372/18.10.2019, nr. RG/31700/31.10.2019 și nr. RG/32508/05.11.2019,  

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.11.2019,  

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

DECIZIE 

Art. 1. Se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST ACTIVE 

RON, FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST SOLID RON și FONDULUI DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST 

BALANCED RON, administrate de către SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., cu excepția răscumpărărilor integrale de unități de 

fond, începând cu a 30-a zi de la data comunicării prezentei decizii către SAI și până la finalizarea fuziunii celor trei fonduri, dar nu 

mai mult de 90 de zile de la data suspendării. 

Art. 2. SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a publica și transmite la A.S.F. în termen de cinci zile de la data 

comunicării prezentei decizii, a dovezii publicării anunțului privind intenția de fuziune și a datei de la care este suspendată emisiunea 

și răscumpărarea unităților de fond ale fondurilor deschise de investiții implicate în procesul de fuziune. Anunțul privind fuziunea va 

menționa expres faptul că, în urma procedurii de fuziune, nu este garantată o valoare a unității de fond egală cu cea deținută anterior. 

Art. 3. SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în perioada dintre 

publicarea anunțului și data intrării în vigoare a suspendării emisiunii și răscumpărării unităților de fond ale fondurilor implicate în 

procesul de fuziune, precum și cererile de răscumpărare integrală depuse în perioada suspendării pentru  

FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST ACTIVE RON, FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST SOLID RON și 

FONDUL DESCHIS DE INVESTIȚII YOU INVEST BALANCED RON. 



Art. 4. Ulterior finalizării fuziunii, SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația de a depune la A.S.F. certificatul constatator 

emis de depozitar în următoarea zi lucrătoare ulterioară fuziunii din care să reiasă situația noului fond rezultat în urma fuziunii, însoțit 

de raportul auditorului financiar cu privire la caracterul adecvat și rezonabil al criteriilor de evaluare folosite și al ratei de conversie a 

unităților de fond ale fondurilor implicate în fuziune. 

Art. 5. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. și va fi publicată 

în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM – VICEPREŞEDINTE 

Elena - Doina DASCĂLU 

 


