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ATESTAT NR. 66 / 21.11.2019 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin .(1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 alin. (2), 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, 

Luând în considerare prevederile art. 6 alin. (3) lit. a) și art. 18 din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament 
colectiv în valori mobiliare (OPCVM),  

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) și lit. b) (i), art. 161 alin. (1), (3) și (4) și art. 166 din Ordonanța de Urgență 
nr. 32/2012 din Ordonanța de Urgență nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de 
administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

Ținând cont de prevederile art. 5 pct. 5 Secțiunea 5 lit. b), subsecțiunea 2 – Societăți de administrare a investițiilor din state 
membre (SAIM) din Regulamentul ASF nr.15/2018, 

Având în vedere notificarea transmisă A.S.F. de către autoritatea competentă Central Bank of Ireland prin adresa înregistrată 
cu nr. RG. nr. 30997/25.10.2019, 

În temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, 
Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 
Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 5 – Societăți de administrare a investițiilor, Subsecțiunea 2 – Societăți de 
administrare a investițiilor din state membre (SAIM), următoarea societate de administrare a OPCVM:   
 

Autoritatea competentă 

din statul membru de 

origine 

Denumire societate de 

administrare 

 

Date de contact Nr. de înregistrare în 

Registrul ASF 

Servicii şi activităţi 

notificate în conf. 

cu art. 5 din OUG 

nr.32/2012  

Banca Centrală din Irlanda MANULIFE 

INVESTMENT 

MANAGEMENT 

(IRELAND) LIMITED 

Third Floor, 3 George`s Doc, 

IFSC, Dublin, D01X5X0, 

Ireland 

tel: +1 617 572 1335  

PJM05SAIMIRL0017 art.5 alin (3) lit. a) și 

lit. b) pct. (i)  

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

VICEPREȘEDINTE, 
Gabriel GRĂDINESCU 
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AUTORIZAȚIE NR. 154 / 21.11.2019 

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) 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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. (7) din O.U.G. nr. 32/2012 privind 

organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,  

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (1) lit. k), art. 31 alin. (1) lit. f), alin. (2) și alin. (4), art. 32 

alin.(1), art. 33 alin. (1) lit. a), b), f), k) din Regulamentul 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, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea OTP Asset Management Romania S.A.I. S.A., înregistrată la ASF prin adresa cu  

nr. RG/24644/14.08.2019, completată prin adresele nr. RG/32856/11.11.2018 și nr. RG/33235/13.11.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A., ca urmare a 

schimbării sediului social al societății de la adresa din Bd. Dacia, nr. 83, sector 2, București la adresa din Aleea Alexandru, nr. 43, 

sector 1, București, în conformitate cu Decizia Directoratului nr. 14 din data de 06.08.2019 și cu Actul constitutiv actualizat al societății. 

Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni și 

copia noului certificat de înregistrare, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a 

modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 

autorizației emise de către A.S.F. 

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării către OTP ASSET MANAGEMENT ROMANIA S.A.I. S.A. și va fi 

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

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1444 / 21.11.2019 

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 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 METALICA S.A. Oradea din data de 30.08.2019 de majorare a capitalului social, publicată în  

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4029/25.09.2019;  

- solicitările formulate de SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.; 

- prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1) și art. 20 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 20.11.2019,  

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

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății METALICA S.A. Oradea, 

care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului (www.viennainvestment.ro), emitentului (www.metalicaoradea.ro) și 

B.V.B. (www.bvb.ro), cu următoarele caracteristici: 

-       Obiectul ofertei: maxim 1.430.894 acţiuni; 

- Perioada de derulare: 22.11.2019 – 22.12.2019; 

- Preţul de subscriere: 2,50 lei/acţiune; 

- Intermediarul ofertei: SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.; 

- 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 in 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. 

p. Președinte, 

Prim - Vicepreședinte  

Elena - Doina DASCĂLU 
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DECIZIA NR. 1445 / 21.11.2019 
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 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 IOR S.A. București din data de 09.10.2019 de majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea a IV-a nr.4532/29.10.2019;  
- solicitările formulate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A.; 
- prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1) și art. 20 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 20.11.2019,  

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 IOR 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 88.033.830 acţiuni; 

- Perioada de derulare: 27.11.2019  – 27.12.2019; 

- 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 in 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. 

p. Președinte, 

Prim-vicepreședinte, 

Elena-Doina DASCĂLU 

http://www.primet.ro/
http://www.bvb.ro/
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DECIZIA NR. 1447 / 21.11.2019 
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 Urgență a Guvernului 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 baza prevederilor art. 282 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

ținând cont de prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 21 și art. 29 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/7/2018, 

privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit, 

luând în considerare prevederile art. 5 pct. 3 lit. b) și art. 6 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 15/2018 privind  

Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32153/04.11.2019, completată prin 
adresele nr. RG/32564/06.11.2019 și nr. RG/32633/06.11.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare a hotărât 

emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul ASF numărul PJR03ADJA/400001, reprezentând înregistrarea societății CONFIDENT INVEST 

BUCUREȘTI S.A. cu sediul situat în str. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, tronson 2/4, Sector 3, București, în calitate de agent delegat-

persoană juridică a SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. și se publică în Buletinul 

ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 
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DECIZIA NR. 1449 / 21.11.2019 

privind plângerea prealabilă formulată de către SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1175/26.09.2019 

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), 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 organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din  Legea 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

A examinat plângerea prealabilă formulată de SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. împotriva  

Deciziei A.S.F. nr.1175/26.09.2019. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/31331/29.10.2019, SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. (denumită în continuare 

petenta sau SSIF BRK) a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 1175/26.09.2019, solicitând A.S.F. „anularea” 

acesteia. 

În fapt, prin Decizia contestată s-au dispus următoarele: 



 Art. 1. Se sancționează SSIF BRK Financial Group S.A. identificată prin CUI 6738423, înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerțului cu nr. J12/3038/1994 cu sediul în Calea Moților nr. 119, Cluj-Napoca cu avertisment pentru nerespectarea în 

luna august 2019 a cerințelor privind expunerile mari stabilite la art. 395 alin. (1), precum și a prevederilor art. 396 referitoare 

la raportarea fără întârziere a expunerilor mai mari de 25% din capitalul eligibil din Regulamentul (UE) 575/2013.  

 Art. 2. Societatea are obligația de a se încadra în prevederile art. 395 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind limita 

legală a expunerilor mari până la data de 30.09.2019.  

 Art. 3. Se instituie în sarcina SSIF BRK Financial Group S.A. obligația de a aplica o politică specifică de provizionare în 

privința împrumuturilor acordate societății Romlogic Technology S.A., prin ajustarea integrală a fiecărui contract de împrumut 

ajuns la scadență, în situația în care contractul respectiv nu este onorat și se încheie un nou act adițional pentru prelungirea 

termenului de rambursare. 

În baza analizei efectuate de direcția de specialitate din cadrul A.S.F., cuprinse în Anexa la prezenta Decizie și a hotărârii 

adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 20.11.2019, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emitere următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. împotriva  

Deciziei A.S.F. nr.1175/26.09.2019, 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. 

p. Președinte, 

Prim-Vicepreședinte 

Elena-Doina DASCĂLU 

 

 


