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AVIZ Nr. 345 / 11.12.2019  
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 şi 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 baza prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu dispozițiile art.185 alin. (1) lit. e) și art. 212 alin. (1) din Regulamentul nr.15/2004 privind autorizarea și 
funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, 

având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Dispunerea de măsuri nr. 9/2010, 
ținând seama de dispozițiile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative,              
în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) lit. b) din Regulamentul  ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții 

alternative,  
luând în considerare prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 231/2013 de completare a Directivei 2011/61/UE în ceea 

ce privește derogările, condițiile generale de operare, depozitarii, efectul de levier, transparența și supravegherea, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 9, Secţiunea 9, lit. a), Subsecţiunea 1 din Regulamentul nr. 15/2018 

privind Registrul Public al ASF, 
analizând solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. transmisă la ASF prin adresa înregistrată cu nr. 

RG/18319/19.06.2019, completată prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/20379/10.07.2019, nr. RG/28069/24.09.2019, nr. 
RG/28316/26.09.2019, nr. RG/28303/26.09.2019, nr. RG/30346/18.10.2019, nr. RG/33517/18.11.2019, nr. RG/34440/27.11.2019 și 
nr. RG/34540/27.11.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, adoptate în ședința 
din data de 11.12.2019, ASF emite următorul: 

AVIZ 
Art. 1. Se înregistrează Fondul de Investiţii Alternative ATLAS EUROPEAN PROPERTIES FUND, administrat de S.A.I. ATLAS 
ASSET MANAGEMENT S.A. şi având ca depozitar BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE, în categoria fondurilor de investiții 
alternative (FIA) ale căror titluri de participare sunt distribuite inclusiv către investitori de retail (A.O.P.C. specializat în investiții 
imobiliare, care atrage în mod public resurse financiare). 
Art. 2. Se atestă înscrierea Fondului de Investiţii Alternative ATLAS EUROPEAN PROPERTIES FUND în Registrul ASF – 
Secţiunea 9 - Fonduri de investiţii alternative, Subsecţiunea 1 - Fonduri de investiţii alternative din România (AOPC constituite pe bază 
de contract civil), înregistrate la A.S.F. (FIAR),  cu numărul CSC09FIAR/400004.  
Art. 3. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în 
Buletinul ASF, forma electronică. 

p. Președinte, 
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