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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

  
AUTORIZAȚIE NR. 10 / 07.02.2019 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3) 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) şi art. 282 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) și art. 15 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 

cu modificările și completările ulterioare,  

analizând cererea societății de servicii de investiții financiare ESTINVEST SA înregistrată la ASF cu nr. RG/191/07.01.2019,  

în baza analizei Direcției de specialitate, Vicepreședintele ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAȚIE 
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii financiare ESTINVEST SA ca urmare a 

desființării următorului sediu secundar: 

Nr. Crt.  Sediu secundar  Act individual autorizare 

1. Brașov, Str. Toamnei nr. 5, bl. 3, parter, ap. 1, Jud. Brașov 

(AGENȚIE) 

Decizia nr. 2142/07.11.2007 

 
Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare ESTINVEST SA are obligaţia să transmită la ASF copia certificatului de înregistrare de 

menţiuni în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la ORC a modificării în modul de organizare şi funcţionare menţionată la art. 

1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către ASF. 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării către societatea de servicii de investiţii financiare ESTINVEST SA şi se 

publică în Buletinul ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 
 
 
 
 



 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 
AVIZUL NR. 49 / 07.02.2019 

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.14 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, 

în baza art. 114 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

conform prevederilor art. 212 alin. (2), (3) și (4) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor 
de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, 

având în vedere prevederile Regulamentului nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în ceea ce 
privește modificarea regulilor de evaluare a activelor fondului, 

în conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 2015/2365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin 
instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012,  

analizând cererea SAI VANGUARD ASSET MANAGEMENT S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/24027/20.07.2018, 
completată prin adresele nr. RG/30507/17.09.2018, nr. RG/37210/15.11.2018, nr. RG/40575/27.12.2018 și nr. RG/1232/16.01.2019, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 06.02.2019, Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

AVIZ 
Art. 1. Se avizează modificările intervenite în documentele Fondului închis de investiții Global Investing Fund, în conformitate cu 
prospectul de emisiune și contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentului aviz. 
Art. 2. S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. are obligația publicării unei note de informare a investitorilor cu privire la modificările 
intervenite în documentele fondului în cotidianul de circulaţie naţională menţionat în prospectul de emisiune, în termen de maximum 
două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului aviz. 
Art. 3. Investitorii Fondului închis de investiții Global Investing Fund care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele 
fondului au posibilitatea ca, într-un interval de 15 zile de la data publicării notei de informare a investitorilor, să răscumpere integral 
unitățile de fond deținute. 
Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către SAI Vanguard Asset Management S.A. şi se publică în 
Buletinul A.S.F., forma electronică, cu excepția anexelor. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 185 / 06.02.2019 

Având în vedere prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin.(1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin. (3) și art. 27 din OUG 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, 

avand în vedere prevederile art. 6 alin. (1), art. 37 alin. (1) și art. 38 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

în baza solicitărilor SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. adresate A.S.F.,  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 06.02.2019,  
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societăţii CONTED S.A. DOROHOI iniţiată de  

HAMIDI HAISSAM ofertă cu următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 90.795 acţiuni reprezentând 37,8783% din capitalul social; 

 Valoare nominală: 9,53 lei/acţiune; 

 Preţul de cumpărare este de: 28 lei/acţiune; 

 Perioada de derulare: 15.02.2019 – 28.02.2019; 

 Intermediarul ofertei: BRK FINANCIAL GROUP S.A.; 

 Locurile de subscriere: conform informațiilor din documentul de ofertă. 

Art. 2. Intermediarii autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru respectarea tuturor condiţiilor din documentul 

de ofertă. 



Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care se tranzacţionează acţiunile societăţii 

CONTED S.A. DOROHOI 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 însoţită de dovada virării cotei prevăzute la art.7  

din Regulamentul A.S.F. nr.16/2014 cu modificările și completările ulterioare.  

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, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 
Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 

DECIZIE NR. 196 / 07.02.2019 
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 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 conformitate cu art.174 alin. (11) și art.175 alin. (2), lit. h) 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 din 2004 privind 
piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.15/2018,  
luând în considerare notificarea Austrian Financial Market Authority înregistrată la ASF cu nr. RG 40049 din 9.12.2018 și 

RG 40250 din 20.12.2018, 
în temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, 
Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. Fondurile deschise de investiţii din alte state membre ale căror titluri de participare 
sunt distribuite în România (FDIA) administrate de ERSTE SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H.: 

Denumire fond/sub-fond Nr. Decizie Nr. Registru Public ASF 

T 1851 1036/28.05.2015 CSC06FDIAAUT0057 

T 1852 1036/28.05.2015 CSC06FDIAAUT0058 

T 1900 557/26.03.2015 CSC06FDIAAUT0056 

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

VICEPREȘEDINTE SIIF, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 
DECIZIA NR. 197 / 07.02.2019 

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. 7 alin. (2), art. 14 și 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, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) lit. a), b) (i), (iii) și art. 33 alin.(1) și alin.(2) din Directiva 2011/61/UE, cu modificările 
și completările ulterioare, 

în conformitate cu art. 5 alin. (4) și alin. (5) lit. a), b) (i), (iii) și art. 34 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de 
fonduri de investiţii alternative, 

în baza prevederilor art. 5 alin. (1), punctul 8, Secţiunea 8 - Administratori de fonduri de investiţii alternative, lit. c) - 
Subsecţiunea 3 - Administratori de fonduri de investiţii alternative din alte state membre care îşi desfăşoară activitatea în România în 
mod direct (AFIASMD) din Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul Public al ASF, 

luând în considerare notificarea Financial Conduct Authority Marea Britanie transmisă către A.S.F. prin adresa RG. nr. 34594 
din 26.10.2018 completată prin RG 38146 din 28.11.2018, 

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



DECIZIE 
Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 8 - Administratori de fonduri de investiţii alternative, lit. c) - Subsecţiunea 3 - 
Administratori de fonduri de investiţii alternative din alte state membre care îşi desfăşoară activitatea în România în mod d irect 
(AFIASMD), următoarea societate de administrare de fonduri de investiții alternative: 

Autoritatea competentă din 
satul membru de origine 

Denumire societate de 
administrare 

Nr. de înregistrare în Registrul ASF 
Servicii şi activităţi  

notificate în conf. cu art. 5 
alin. (5) din Legea nr.74/2015 

Financial Conduct Authority Equitix Investment 
Management Limited 

PJM08AFIASMDGBR0001 art.5 alin (5) lit. a), lit. b), pct. (i) 
și (iii)  

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

VICEPREȘEDINTE SIIF, 
Gabriel GRĂDINESCU 

 
AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul Instrumentelor și Investiţiilor Financiare 

 

DECIZIE NR.198 / 07.02.2019 
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 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 conformitate cu art.174 alin. (11) și art.175 alin. (2), lit. h) 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 din 2004 privind 
piața de capital, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.15/2018,  
luând în considerare notificarea Austrian Financial Market Authority înregistrată la ASF cu nr. RG 40048 din 19.12.2018,  

RG 40070 din 19.12.2018 și RG 1173 din 16.01.2019, 
în temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, 
Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. Fondul deschis de investiţii din alte state membre ale cărui titluri de participare sunt 
distribuite în România (FDIA) administrat de ERSTE SPARINVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT M.B.H.: 

Denumire fond/sub-fond Nr. Decizie Nr. Registru Public ASF 

K 1000 78/20.01.2015 CSC06FDIAAUT0038  

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

VICEPREȘEDINTE SIIF,  
Gabriel GRĂDINESCU 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 205 / 07.02.2019 

Având în vedere următoarele: 

prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și art. 27 din OUG 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, 

Decizia A.S.F. nr. 1244/17.10.2018 prin care s-a aprobat anunţul prin care domnul CRETEANU SORIN şi-a exprimat intenţia 

privind iniţierea procedurii retragerii acţionarilor societății COMNORD S.A. București,  

prevederile art. 60 lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

în temeiul dispozițiilor art. 218 coroborat cu art. 115 lit. a) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente 

financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare adresei SSIF PRIME TRANSACTION S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/1668/22.01.2019, prin care s-a notificat 

finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății COMNORD S.A. București în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din  

Legea nr. 24/2017, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 06.02.2019,  

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

DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe B.V.B. – A.T.S. acţiunile emise de societatea COMNORD S.A. București (CUI 1590368) 

începând cu data de 11.02.2019. 



Art. 2. Acţionarii care nu şi-au încasat contravaloarea acţiunilor pe care le deţin la societatea COMNORD S.A. București vor putea 

oricând solicita contravaloarea acestora la preţul de 2,52 lei/acţiune, sumele urmând a fi menţinute în contul colector desch is de 

domnul CRETEANU SORIN în favoarea acestora la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. București. 

Art. 3. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 206 / 07.02.2019 

Având în vedere următoarele: 

prevederile art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit. a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 14 și art. 27 din OUG 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. 90 lit. c) și ale art. 218 coroborate cu art. 115 lit. a) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

urmare adresei SSIF PRIME TRANSACTION S.A., înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/1668/22.01.2019, prin care s-a notificat 

finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor societății COMNORD S.A. București în conformitate cu dispoziţiile art. 42 din  

Legea nr. 24/2017, 

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 205/07.02.2019 de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea 

COMNORD S.A. București, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 06.02.2019,  

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

DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţa A.S.F. acţiunile emise de societatea COMNORD S.A. București (CUI 1590368)  

începând cu data de 11.02.2019. 

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

PREŞEDINTE, 

Leonardo BADEA 


