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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 34 / 14.05.2020 

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 ali. (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, 

având în vedere prevederile art.173 și art.174 din O.U.G. nr.32/2012 privind 

organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a 

investiţiilor, 

în baza prevederilor Regulamentul (UE) 584/2010 art.1, art.2, art.3 alin.(3),  

art.4 alin.(1), 

respectând prevederile art. 5, pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiţii, lit. b) - 

Subsecțiunea 2 – Fonduri deschise de investiții din alte state membre ale căror titluri de 

participare sunt distribuite în România (FDIA) din Regulamentul nr.15/2018 privind Registrul 

public al Autorități de Supraveghere Financiară,  

ținând cont de intenţia de distribuție în România, a unităţilor de fond emise de către cinci 

fonduri deschise de investiții administrate de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., 

având în vedere notificările Austrian Financial Market Authority (FMA) transmise și 

înregistrate la A.S.F. cu nr. nr. RG 11257/13.04.2020 și nr. RG 11253/13.04.2020,  

în temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia 

A.S.F. nr.109/31.01.2020, 

Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare a decis 

emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 

Art. 1. Se înscriu în Registrul public al A.S.F. la Secțiunea  6 – Fonduri deschise de investiții, 

lit. b) Subsecțiunea 2 - Fonduri deschise  de investiții din alte state membre ale căror titluri de 

participare sunt distribuite în Romania (FDIA) următoarele fonduri deschise de investiții 

administrate de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. și supravegheate de Austrian 

Financial Market Authority (FMA): 



 

  Denumire societate de  

  administrare  

Denumire Fond deschis de 

investiții 

 

Nr. de înregistrare în 

Registrul ASF 

 LLB Invest    

 Kapitalanlagegesellschaft 

 m.b.H., 

 

  Wipplingerstral3e 35, 1010 

  Vienna 

    PM 2   CSC06FDIAAUT0081 

    PM 2 (USD)   CSC06FDIAAUT0082 

    PM 3   CSC06FDIAAUT0083 

    PM 3 (USD)   CSC06FDIAAUT0084 

    PM4   CSC06FDIAAUT0085 

 

Art. 2. Prezentul atestat va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, 

forma electronică.   

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 77 / 15.05.2020 

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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, 

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art.10 

alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 111 alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art. 112 și 

art. 113 alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea 

fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.(1) și alin. 

(2) lit. b) pct. i),  art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin.(1), alin. (4) 

și alin.(7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea 

membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților 

reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr.  

RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 

13431/04.05.2020,  

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

15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual,  

AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii  

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ca urmare a numirii domnului MARIUS ADRIAN 

MOLDOVAN în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 



 

Art. 2. Preluarea de către domnul Marius Adrian Moldovan a mandatului de membru al 

Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. se va realiza concomitent cu renunțarea la mandatul de 

membru al Consiliului de Supraveghere al  S.I.F. Transilvania S.A. deținut de acesta având în 

vedere prevederile art. 1532 alin.(3) din Legea nr. 31/1990.  

 

Art. 3. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului 

de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul 

Registrului Comerțului a calității domnului Marius Moldovan de membru al Directoratului 

S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de 

către A.S.F. 

 

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii si se comunică  

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Marius Adrian Moldovan. 

p. Președinte 

Prim - Vicepreședinte, 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 78 / 15.05.2020 

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) 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, 

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art.10 

alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, 

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 111 alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art.112 și 

art. 113 alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea 

fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.(1) și alin.(2) 

lit. b) pct. i),  art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin.(1), alin. (4) și 

alin.(7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor 

structurii de conducere şi a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu  

nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 

13431/04.05.2020,  

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

15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual,   



AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii  

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. ca urmare a numirii domnului RĂDUȚĂ-GIB TONY-

CRISTIAN în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A. 

 

Art. 2. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului 

de înregistrare mențiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul 

Registrului Comerțului a calității domnului Răduță-Gib Tony-Cristian de membru al 

Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 

autorizației emise de către A.S.F. 

 

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii si se comunică  

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Răduță-Gib Tony-Cristian. 

p. Președinte, 

Prim - Vicepreședinte, 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 120 / 14.05.2020 

 

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/10586/06.04.2020, 

În baza art. 2 alin. (1) pct. 9, respectiv art. 2 alin. (1) pct. 40 corelate cu art. 2, pct. 29 

lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

Ţinând cont de prevederile art. 70 alin. (1) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 

privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării 

titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și 

de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr.236/2012 

În baza analizei direcțiilor de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în 

ședința din data de 13.05.2020, 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 THE NOVA GROUP INVESTMENTS NV a unui pachet 

de 208.992 de acţiuni emise de către ICSIM S.A. București deținute de EPSILON ESTATE 

PROVIDER S.R.L.       

(2) Transferul dreptului de proprietate asupra unui număr de 208.992 de acţiuni emise de către 

ICSIM S.A. București 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 EPSILON ESTATE PROVIDER SRL, THE NOVA 

GROUP INVESTMENTS NV, SCP MINDRILA, BONIU & ASOCIATII, ICSIM S.A. 

Bucuresti și DEPOZITARUL CENTRAL S.A.  şi va fi publicat în Buletinul A.S.F.  

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE, 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 566 / 11.05.2020  

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și 

alin. (3) și art. 14 alin. (1) - (3) 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,  

 

În data de 28.04.2020, ASF a luat la cunoștință de raportul curent publicat pe site-ul BVB 

privind hotărârile AGOA adoptate de SIF Oltenia, sub semnătura dlui. Tudor Ciurezu în calitate 

de Președinte/Director General și dna. Viorica Bălan, în calitate de Ofițer de conformitate, 

precum și de documentul intitulat raport curent cu privire la Hotărârile Adunării Generale 

Ordinare a Acționarilor SIF Oltenia SA din data de 28.04.2020, semnat în numele și pentru 

emitentul SIF Oltenia S.A. de către dl. Cristian Bușu în calitate de Director General Adjunct, 

primit de la Bursa de Valori București.  

 

În vederea asigurării unei piețe ordonate în cazul acțiunilor emise SIF Oltenia SA și protejării 

intereselor investitorilor de bună-credință, prin Decizia ASF nr. 543/29.04.2020, au fost 

suspendate de la tranzacționare acțiunile emise de SIF OLTENIA SA începând cu data de 

29.04.2020, dar nu mai mult de 10 zile. 

 

Din analiza informațiilor și documentelor aduse în atenția ASF cu referire la AGOA SIF Oltenia 

convocată pentru data 28.04.2020, se rețin în principal următoarele aspecte: 

- prin Raportul curent nr. 3306/27.04.2020, S.I.F. Oltenia S.A. a adus la cunoștința 

acționarilor, printre altele, faptul că numărul acționarilor care pot participa fizic la 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28 aprilie 2020 este limitat la 24 de 

locuri și, totodată, că având în vedere restricțiile existente, este permis în sediul 

societății doar accesul acționarilor care nu și-au exercitat votul prin corespondență sau 

mijloace electronice până la termenul prevăzut în convocator. 

- potrivit convocatorului, Adunarea Generală a Acționarilor urma să își desfășoare 

lucrările la data de 28.04.2020, la sediul S.I.F. Oltenia S.A. din Craiova, str. Tufănele 

nr.1, județul Dolj. Ora stabilită pentru începerea lucrărilor AGOA a fost ora 10:00. 

- potrivit documentelor publicate/transmise ASF sub semnătura dlor  Tudor Ciurezu – 

Președinte/Director General și Cristian Bușu – Vicepreședinte/Director General adjunct, 

reprezentate, în principal, de procesele verbale aferente AGOA, procesul verbal întocmit 

de executorul judecătoresc Guran George Cătălin în dosarul 146/E/2020, Notificările  

nr. 14/N/2020 și 15/N/2020 transmise SIF Oltenia de către Executorul Judecătoresc 

Guran George Cătălin, precum și aspectelor sesizate de acționari privind încălcarea 

dreptului de a participa în prezență fizică și a vota în cadrul AGA, rezultă următoarele: 

o cinci (5) acționari SIF Oltenia (totalizând 58.016.541 drepturi de vot valide 

reprezentând 11,1118% din totalul voturilor valide), care au votat prin 

corespondență, s-au prezentat la sediul indicat în convocator, și-au manifestat 

intenția de a participa în prezență fizică la lucrările AGOA din data de 



28.04.2020, dar au fost refuzați pe motiv că aceștia deja și-au exprimat votul 

anterior. 

o doi (2) dintre acționari SIF Oltenia (totalizând 49.042.872 drepturi de vot valide 

reprezentând 9,3931% din totalul voturilor valide), care au votat prin 

corespondență (mijloace electronice), s-au prezentat la sediul indicat în 

convocator, și-au manifestat intenția de a participa in prezenta fizica la lucrările 

AGOA din data de 28.04.2020, dar au fost refuzați pe motiv ca aceștia deja și-

au exprimat votul anterior. 

o Cei șapte (7) acționari alături de alți unsprezece (11) acționari SIF Oltenia, care 

nu au votat prin corespondență sau electronic, prin intermediul unor notificări 

adresate reprezentanților societății, au solicitat să li se permită accesul la 

adunare pentru a participa si vota asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a 

adunării sau puse in discuția adunării;  

În lipsa reacției reprezentanților emitentului, au solicitat președintelui și 

vicepreședintele consiliului de administrație al SIF Oltenia SA să se prezinte în 

fața sediului societății în vederea deschiderii acolo a adunării generale ordinare 

a acționarilor, în condiții de distanțare socială, cu respectarea prevederilor 

legale aplicabile și au notificat că adunarea generală ordinară a acționarilor 

SIF Oltenia SA va fi ținută de acționarii care au făcut notificarea, în cazul în 

care administratorii vor refuza să își îndeplinească atribuțiile. 

o Din informațiile și documentele prezentate ASF, reprezentanții SIF Oltenia aflați 

în sediul emitentului, cu excepția dlui Cristian Bușu – Vicepreședinte SIF 

Oltenia, nu au dat curs solicitărilor exprimate prin notificările înaintate de către 

cei 18 acționari. 

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Tudor Ciurezu – AGOA s-a întrunit 

statutar în data de 28.04.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a 

240.672.013 drepturi de vot valide, reprezentând 46,095% din total drepturi de vot 

valide; 

- Conform documentului asumat sub semnătură de dl. Cristian Bușu – AGOA s-a întrunit 

statutar în data de 28.04.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a 

159.459.060 acțiuni cu drept de vot valide, reprezentând 30,5409% din totalul 

drepturilor de vot valide și 27,4851% din capitalul social al societății; 

- votul unor acționari a fost luat în considerare la calculul cvorumului și majorităților de 

vot în cazul ambelor întruniri;  

 

Având în vedere ca la data prezentei acționarii/investitorii sunt informați cu privire la hotărârile 

AGOA adoptate de SIF Oltenia in data de 28.04.2020, astfel cum au fost transmise atât sub 

semnătura dlui. Tudor Ciurezu în calitate de Președinte/Director General și dna. Viorica Bălan, 

în calitate de Ofițer de conformitate cat si  sub semnătura dlui. Cristian Bușu în calitate de 

Director General Adjunct;  

 

Având în vedere că instanțele de judecată au competența exclusivă de în ceea ce privește 

stabilirea legalității hotărârilor AGA; 

 

Având în vedere că părțile implicate s-au adresat instanțelor de judecată competente și au 

solicitat suspendarea/anularea hotărârilor în cauză; 

 

Având în vedere că emitentul are obligația legală de a asigura informarea corespunzătoare a 

acționarilor/investitorilor cu privire la soluțiile instanțelor de judecată; 

 

Având în vedere că la nivelul ASF este în desfășurare o investigație cu privire la convocarea, 

organizarea și desfășurarea AGOA raportat la prevederile legale incidente în materie, iar 



eventualele măsuri de autoritate ce pot fi dispuse la finalizarea investigației urmează a fi aduse 

la cunoștința acționarilor SIF Oltenia; 

 

În urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 11.05.2020, 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Începând cu data de 11.05.2020, se reintroduc la tranzacționare acțiunile emise de SIF 

OLTENIA SA. 

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 SIF OLTENIA SA și se va transmite B.V.B. - 

operator de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE, 

ELENA DOINA DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 570 / 14.05.2020 

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 conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. d) și art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 

privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Ca urmare a cererii formulate de către SAI BROKER S.A., înregistrată la A.S.F. cu  

nr. RG/8319/17.03.2020, completată prin adresele nr. RG/9910/30.03.2020 și 

RG/12373/24.04.2020, 

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

13.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:              

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de 

către actualul auditor financiar G5 CONSULTING SRL a situațiilor financiare ale  

Fondului Deschis de Investiții PROSPER INVEST, administrat de SAI BROKER S.A., 

pentru anii 2020 și 2021. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A.  

și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, în forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM – VICEPREŞEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

 

 

 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 571 / 14.05.2020 

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 conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. d) și art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 

privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Ca urmare a cererii formulate de către SAI BROKER S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/8319/17.03.2020, completată prin adresele nr. RG/9910/30.03.2020 și 

RG/12373/24.04.2020, 

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

13.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:             

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de 

către actualul auditor financiar G5 CONSULTING SRL a situațiilor financiare ale  

Fondului Închis de Investiții OPTIM INVEST, administrat de SAI BROKER S.A., pentru 

anii 2020 și 2021. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A.  

și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, în forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM – VICEPREŞEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 572 / 14.05.2020 

 

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 conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. d) și art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 

privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Ca urmare a cererii formulate de către SAI BROKER S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/8319/17.03.2020, completată prin adresele nr. RG/9910/30.03.2020 și 

RG/12373/24.04.2020, 

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

13.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:               



DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de 

către actualul auditor financiar G5 CONSULTING SRL a situațiilor financiare ale  

Fondului Închis de Investiții BET-FI INDEX INVEST, administrat de SAI BROKER S.A., 

pentru anii 2020 și 2021. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A.  

și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, în forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM – VICEPREŞEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 573 / 14.05.2020 

 

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 conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. d) și art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 

privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Ca urmare a cererii formulate de către SAI BROKER S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/8319/17.03.2020, completată prin adresele nr. RG/9910/30.03.2020 și 

RG/12373/24.04.2020, 

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

13.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:               

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de 

către actualul auditor financiar G5 CONSULTING SRL a situațiilor financiare ale  

Fondului Închis de Investiții SMART MONEY, administrat de SAI BROKER S.A., pentru 

anii 2020 și 2021. 

Art. 2.  Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A.  

și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, în forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM – VICEPREŞEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 574 / 14.05.2020 

 

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 conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) lit. d) și art. 21 lit. a) din Norma nr. 13/2019 

privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Ca urmare a cererii formulate de către SAI BROKER S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/8319/17.03.2020, completată prin adresele nr. RG/9910/30.03.2020 și 

RG/12373/24.04.2020, 

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

13.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:              

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de 

către actualul auditor financiar G5 CONSULTING SRL a situațiilor financiare ale  

Fondului Deschis de Investiții FIX INVEST, administrat de SAI BROKER S.A., pentru anii 

2020 și 2021. 

Art. 2.  Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către SAI BROKER S.A.  

și va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, în forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM – VICEPREŞEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 576 / 14.05.2020 

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) si art.14 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 01.04.2020 de majorare a 

capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a 

nr.1509/27.04.2020,  

solicitările formulate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A., 

prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi 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 

13.05.2020, 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 și ale B.V.B. cu următoarele caracteristici: 

- Obiectul ofertei: maxim 27.514.730 acţiuni, 

- Perioada de derulare:  18.05.2020  –  17.06.2020, 

- 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, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 5. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE,  

Elena Doina DASCĂLU  

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 578 / 14.05.2020 

privind respingerea plângerii prealabile formulată de SIF Transilvania S.A. împotriva 

adresei A.S.F. nr. P/1464/05.03.2020 și Avizului A.S.F. nr. 422/26.07.2017 

 

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 SIF Transilvania S.A. împotriva adresei 

A.S.F. nr. P/1464/05.03.2020 și Avizului A.S.F. nr. 422/26.07.2017. 

 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/10010/31.03.2020 și la Direcția Juridică sub 

nr. PVP/DJ/1737/31.03.2020, SIF Transilvania S.A., denumită în continuare ”petenta”sau 

”SIF3”, a formulat plângere prealabilă împotriva adresei A.S.F. nr. P/1464/05.03.2020 și 



Avizului A.S.F. nr. 422/26.07.2017, solicitând, în temeiul Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004: 

 

 „revocarea adresei ASF nr. 1464/05.03.2020, a Avizului ASF nr. 422/26.07.2017 prin 

care s-a aprobat lui Constantin Frățilă calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al 

SIF, și respectiv, modificarea componenței Consiliului de Supraveghere al SIF în ceea ce 

privește deținerea de către Constantin Frățilă a calității de membru al Consiliului, ca efect 

al revocării Avizului ASF nr. 422/26.07.2017”. 

 

➢ Prin adresa A.S.F. nr. P/1464/05.03.2020  au fost comunicate SIF Transilvania 

S.A./membrilor Directoratului, următoarele: 

”Ne referim în cele ce urmează la adresele dumneavoastră înregistrate la A.S.F. cu nr. 

RG/3555/31.01.2020,  nr. RG/4856/12.02.2020 și nr. RG/6086/26.02.2020, prin care solicitați 

Autorității de Supraveghere Financiară emiterea unei Decizii de retragere a aprobării 

acordate domnului Frățilă prin Avizul nr. 422/26.07.2017 sau emiterea unei Decizii de 

aprobare a acestei persoane în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. 

Transilvania S.A., respectiv emiterea de urgență a unei decizii prin care A.S.F. să reconfirme 

retragerea aprobării calității de membru în CS acordată lui Constantin Frățilă prin Avizul ASF 

nr. 422/2017 și confirmarea încetării aplicabilității Avizului ASF nr. 422/2017, în ceea ce 

privește deținerea de către acesta a calității de membru al Consiliului de Supraveghere al  

SIF Transilvania S.A. și vă comunicăm următoarele: 

În ceea ce privește solicitarea de emitere a unui act individual de aprobare a domnului 

Constantin Frățilă în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania 

S.A., urmare a hotărârii dispusă în data de 17.01.2020 de Curtea de Apel Constanța în dosarul 

cu nr. 8031/2/2018*, Avizul A.S.F. nr. 422/26.07.2017 a devenit aplicabil în ceea ce privește 

deținerea de către domnul Constantin Frățilă a calității de membru al Consiliului de 

Supraveghere al SIF Transilvania S.A. Astfel, începând cu data de 17.01.2020 domnul 

Constantin Frățilă deține calitatea de membru al Consiliului Supraveghere al  

S.I.F. Transilvania S.A., aspect confirmat și prin înregistrarea de către SIF, la ONRC, a 

domnului Constantin Frățilă în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere. 

Luând în considerare cele de mai sus, în ședința din data de 04.03.2020,  

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, a hotărât neemiterea unui act individual de 

aprobare a domnului Constantin Frățilă în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere 

al S.I.F. Transilvania S.A. 

Referitor la solicitarea de retragere a aprobării domnului Constantin Frățilă din 

calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania S.A., vă aducem la 

cunoștință următoarele:  

Potrivit prevederilor art. 1536 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 31/1990, Directoratul 

societății este o structură subordonată Consiliului de Supraveghere, iar singurul organ abilitat 

pentru a revoca membrii Consiliului de Supraveghere este Adunarea Generală a Acționarilor. 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2), alin. (6) și alin. (13) lit. a), art. 27 alin. (5) și ale 

art.29 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2019, obligația monitorizării adecvării persoanelor 

aprobate de A.S.F. revine în principal entității reglementate, în speță S.I.F. Transilvania S.A. 

Astfel, în cazul în care, urmare reevaluării efectuate de S.I.F. Transilvania S.A., prin organele 

de conducere competente, se constată că un membru al structurii de conducere nu este adecvat, 

societatea are obligația de a informa Autoritatea de Supraveghere Financiară în termenul 

stipulat de cadrul legal în vigoare. 

Deși membrii Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. au notificat A.S.F. în data de 

21.02.2020 cu privire la continuarea urmăririi penale in personam față de domnul Frățilă în 



dosarul penal cu nr. 745/P/2015, notificarea S.I.F. Transilvania S.A. nu a respectat prevederile 

art. 27 alin. (5) și art. 29 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2019, dispoziții conform cărora 

entitatea, prin organele de conducere competente, are obligația de a prezenta la A.S.F. 

reevaluarea domnului Constantin Frățilă, măsurile propuse sau întreprinse pentru remedierea 

situației, precum și demersurile necesare pentru a supune aprobării A.S.F. o altă persoană 

desemnată, dacă în urma reevaluării, aceasta se impune. 

Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu hotărârea Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară din data de 04.03.2020, vă informăm că solicitarea de retragere a 

autorizației unui membru al Consiliului de Supraveghere, potrivit prevederilor Legii 

nr.31/1990, coroborate cu cele ale Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, trebuie realizată cu 

respectarea cadrului legal în vigoare în ceea ce privește competențele și procedura aplicabilă, 

respectiv art. 1536 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 31/1990 și art. 6 alin. (2), alin. (6) și 

alin.(13) lit. a), art. 27 alin. (5) și ale art. 29 alin. (1) din Regulamentul nr. 1/2019. În acest 

sens, vă solicităm să transmiteți la A.S.F. reevaluarea domnului Constantin Frățilă, efectuată 

de organul competent al SIF”. 

➢ Prin Avizul ASF nr. 422/26.07.2017 s-au dispus următoarele: 

”- Art. 1. Se avizează modificarea componenței Consiliului de Supraveghere al  

S.I.F. TRANSILVANIA S.A., prin numirea domnului ȘTEFAN SZABO, domnului CONSTANTIN 

FRĂȚILĂ, domnului ANDĂNUT CRINEL – VALER, domnului CARAPIȚI DUMITRU, 

domnului PETRIA NICOLAE, și a domnului LUȚAC GHEORGHE, în conformitate cu 

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 1 din data de 28.04.2017.  

- Art. 2. Consiliul de Supraveghere al S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligaţia de a urma 

procedura privind numirea unui membru provizoriu conform dispoziţiilor art. 1537 alin.(1) din 

Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.  

- Art. 3. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de 

Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum 

cinci zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor menționate 

la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data avizului emis de către ASF.” 

 

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 13.05.2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de SIF Transilvania S.A. împotriva adresei 

A.S.F. nr. P/1464/05.03.2020 și Avizului A.S.F. nr. 422/26.07.2017, 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 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 581 / 14.05.2020 

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, art. 213, art. 27 și art. 28 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, 



având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), și art. 44 alin. (1) și (3) din Legea 

nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

ținând cont de prevederile aplicabile din Regulamentul Delegat (UE) 2017/1946 al 

Comisiei din 11 iulie 2017 de completare a Directivelor 2004/39/CE și 2014/65/UE ale 

Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de 

reglementare pentru stabilirea unei liste exhaustive a informațiilor care trebuie incluse de către 

potențialii achizitori în notificarea unui proiect de achiziție a unei participații calificate într-o 

firmă de investiții, 

luând în considerare prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1), art. 15, 

art.16 alin. (2), (3), (8) și (9), art. 30, art. 31 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (1) și (2), art. 35 lit. f) 

și g) și art. 39 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura 

pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate 

de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

analizând cererea formulată de SSIF IEBA TRUST SA prin adresa înregistrată la A.S.F. 

cu nr. RG/261/08.01.2020, completată prin adresele nr. RG/769/14.01.2020 și 

RG/2280/23.01.2020, 

și 

ținând cont de faptul că: 

- Documentația transmisă de societatea RESOURCES SA SPF prin adresele anterior 

menționate, în vederea aprobării de către ASF a proiectului de achiziție și a calității de 

acționar semnificativ al SSIF IEBA TRUST SA, nu este completă din punct de vedere 

al legislației în vigoare, 

- ASF a solicitat societății, în repetate rânduri - prin adresele nr. SI-

DRA/89.3/11.02.2020, SI-DRA/1326.1/05.03.2020, și SI-DRA/1326.4/27.03.2020 să 

furnizeze informațiile/documentele care lipsesc din documentația aferentă proiectului 

de achiziție. Astfel, luând în considerare prevederile art.31 alin.(1) lit. b), e), alin. (2) lit. 

a), alin.(4) din Regulamentul ASF nr.3/2016, nu au fost transmise în vederea evaluării 

adecvării potențialului achizitor următoarele documente: 

• Proiectul contractului prin care se va realiza achiziția, 

• Certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt 

document echivalent, eliberat de autoritatea similară din țara de origine care 

să ateste operațiunea de transfer efectuată în luna ianuarie 2020, a 91% din 

acțiunile RESOURCES SA SPF către FERMACO BUSINESS LTD, 

• Hotărârea organului statutar al potențialului achizitor RESOURCES SA, cu 

privire la aprobarea achiziției, 

• Actul constitutiv al societății CANADOR CONSULTANTS LIMITED care 

este acționar al societății FERMACO BUSINESS LTD, 

• Extras de la Registrul Comerțului, în funcție de țara de origine, pentru 

societățile FERMACO BUSINESS LTD și CANADOR CONSULTANTS 

LIMITED, care să cuprindă cel puțin: denumirea, data înmatriculării, 

capitalul social, acționarii și cotele lor de deținere, persoanele împuternicite 

legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia, 

• Acționarii persoane fizice sau juridice și deținerea cotelor de participație în 

capitalul social al fiecărei din cele două societăți respectiv FERMACO 

BUSINESS LTD și CANADOR CONSULTANTS LIMITED, 

• Documente justificative care să probeze finanțarea achiziției propuse, 

• Situațiile financiare anuale ale RESOURCES SA SPF, auditate de un 

auditor financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de 

IFAC, 

 



având în vedere faptul că documentele și informațiile furnizate inițial au rămas incomplete în 

urma solicitărilor repetate ale ASF și evaluarea achizitorului potențial, în aceste condiții, ar 

putea conduce la concluzii eronate în procesul de evaluare, 

 

în temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ale 

art. 16 alin. (8) și ale art. 35 lit. g) din Regulamentul ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile 

și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile 

reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, 

 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.05.2020, 

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

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge proiectul de achiziție și cererea de aprobare a acționarului semnificativ 

RESOURCES SA SPF al SSIF IEBA TRUST SA, prin deținerea unei participații calificate 

directe de 99,96% din capitalul social al acesteia, ca urmare a documentației incomplete. 

Art. 2. Cu drept de contestaţie în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către  

SSIF IEBA TRUST SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 582 / 14.05.2020 

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, art. 213, art. 27 și art. 28 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, 

având în vedere prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), și art. 76 alin. (2) Legea nr.126/2018 

privind piețele de instrumente financiare, 

 

luând în considerare prevederile art. 13 alin. (1) lit.a) și alin.(2) coroborate cu cele ale 

art. 15 alin.(1) lit.a) și c) 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, în baza cărora se aprobă modificarea în modul de organizare 

și funcționare a SSIF IEBA TRUST SA, ca urmare a reducerii/majorării de capital social, 

 

analizând cererea formulată de SSIF IEBA TRUST SA de autorizare a modificărilor în 

modul de organizare și funcționare al Societății, respectiv reducerea/majorarea capitalului 

social al societății, conform Hotărârii AGEA nr.5/03.10.2019, înregistrată la ASF sub nr. 

RG/12337/24.04.2020, 

 

- ținând cont de faptul că majorarea capitalului social al SSIF IEBA TRUST SA, urmează 

să se facă prin aport în numerar al potențialului acționar semnificativ RESOURCES SA 

SPF, 

- luând în considerare faptul că proiectul de achiziție și cererea de aprobare a acționarului 

semnificativ RESOURCES SA SPF al SSIF IEBA TRUST SA, prin deținerea unei 

participații calificate directe de 99,96% din capitalul social al societății de servicii de 



investiții financiare, a fost respinsă prin DECIZIA ASF nr. 581/14.05.2020 ca urmare a 

documentației incomplete, 

- având în vedere faptul că nu s-a făcut dovada vărsării integrale a capitalului social, într-

un cont deschis special în acest scop la o instituție de credit, conform dispozițiilor art. 

15 alin.(1) lit. c) 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, ca urmare a Hotărârii AGEA nr. 5/03.10.2019, 

în cadrul căreia s-a aprobat reducerea și majorarea capitalului social al societății, 

- astfel, deși s-a aprobat prin AGEA nr.5/03.10.2019, majorarea capitalului social cu suma 

de 4.700.000 lei, societatea a depus dovada prin care se atestă vărsarea a doar 30% din 

valoarea capitalului social al SSIF IEBA TRUST SA, 

având în vedere că cele două operațiuni (reducere/majorare de capital) se află în 

interdependență, 

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (2) 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, 

 

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

13.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge cererea de modificare în modul de organizare și funcționare a  

SSIF IEBA TRUST SA, ca urmare a reducerii/majorării capitalului social al acestei societăți 

urmare a Hotărârii AGEA nr.5 din data de 03.10.2019. 

Art. 2. Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi 

fiscal, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 

alin. (1) din Legea nr. 126/2018. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către  

SSIF IEBA TRUST SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 583 / 14.05.2020 

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, art. 213, art. 27 și art. 28 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, 

având în vedere prevederile art.27 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente 

financiare, prin care este instituită obligația unei SSIF de a solicita autorizarea tuturor 

membrilor organelor de conducere, înainte de începerea mandatului, precum și să informeze 

ASF cu privire la orice modificare a componenței acestora, comunicând toate informațiile 

necesare pentru a aprecia dacă sunt respectate cerințele prevăzute de art.19 și art.21-25 din 

același act normativ, 

ținând cont de dispozițiile art.30 alin.(1) din Regulamentul ASF nr.1/2019 prin care se 

stabilește documentația necesară evaluării persoanelor supuse autorizării, precum și de 

dispozițiile art. 33 alin.(5) lit. c) din același act normativ prin care ASF este abilitat să respingă 

cererea privind aprobarea persoanelor propuse să exercite responsabilități în cadrul structurii de 



conducere ori atribuții aferente unor funcții-cheie în cadrul unei entități reglementate dacă: 

entitatea reglementată nu transmite sau persoana evaluată nu prezintă informații suficiente 

pentru a dovedi adecvarea persoanei evaluate sau entitatea reglementată nu răspunde solicitării 

ASF de completare a datelor, documentelor și informațiilor necesare evaluării adecvării în 

termen de maximum 30 de zile de la transmiterea acesteia. 

analizând cererile formulate de SSIF IEBA TRUST SA prin adresa înregistrată la ASF 

cu nr. RG/965/15.01.2020 completată prin adresele nr. RG/2280/23.01.2020 și 

RG/6355/27.02.2020, prin care s-a solicitat autorizarea doamnei ZABARCENCU MIHAELA 

GABRIELA și a domnului DIMITRIOS HATZIS, în calitate de membri a CA ai societății  

SSIF IEBA TRUST SA, 

Luând în considerare faptul că: 

- SSIF IEBA TRUST SA nu a adoptat măsurile necesare pentru a transmite la ASF 

documentația completă în vederea autorizării în calitate de membri ai Consiliului de 

Administrație a doamnei ZABARCENCU MIHAELA GABRIELA și a domnului 

DIMITRIOS HATZIS, în conformitate cu prevederile art. 30 alin.(1) din Regulamentul ASF 

nr.1/2019, 

- Deși s-a solicitat SSIF IEBA TRUST SA, completarea documentației aferentă autorizării 

membrilor Consiliului de Administrație anterior menționați prin adresa ASF nr. SI-

DRA/1350.1/19.03.2020, societatea nu a dat curs acestei solicitări de transmitere a 

următoarelor documente prevăzute la art. 30 alin.(1) lit. b), e) pct.ii), iv), lit. g) și alin.(2) 

din Regulamentul ASF nr.1/2019: 

▪ Lista funcțiilor de conducere executive și neexecutive deținute până în prezent 

de către doamna Zabarcencu Mihaela Gabriela și de către domnul Dimitrios 

Hatzis cu evidențierea perioadelor aferente funcțiilor deținute de persoanele 

evaluate, 

▪ Completarea CV-ului doamnei Zabarcencu Gabriela Mihaela cu precizarea 

intervalelor de timp în care a deținut calitatea de Reprezentant al 

Compartimentului e control intern al SSIF IEBA TRUST SA,  

▪ Completarea și revizuirea Declarației prevăzute în Anexa nr.1 la Regulamentul 

ASF nr.1/2019 pentru cei doi membri CA, respectiv doamna Zabarcencu 

Mihaela Gabriela și domnul Dimitrios Hatzis, așa cum s-a solicitat prin adresa 

ASF nr. SI-DRA/1350.1/19.03.2020, 

▪ completarea și revizuirea evaluării individuale realizată în prealabil de  

SSIF IEBA TRUST SA în privința doamnei ZABARCENCU MIHAELA 

GABRIELA și a domnului DIMITRIOS HATZIS, în sensul completării cu 

aspecte relevante care au fost luate în considerare în cadrul procesului de 

evaluare, nefiind suficiente răspunsurile de tipul ”DA”, ”NU” 

▪ Detalierea activităților desfășurate de domnul Dimitrios Hatzis din care să 

rezulte experiența dobândită de către acesta, prin exercitarea funcțiilor deținute 

și care să prezinte relevanță pentru asigurarea unui management prudent, corect 

și eficient al SSIF IEBA TRUST SA, cu luarea în considerare a naturii și 

complexității activității acestei societăți. 

- documentația transmisă în vederea aprobării persoanelor propuse pentru deținerea calității 

de membri CA ai SSIF IEBA TRUST SA, a fost superficial întocmită, în dezacord cu 

prevederile legale, rămânând în continuare incompletă, 

 

în temeiul dispozițiilor art. 33 alin.(5) lit.c) din Regulamentul ASF nr.1/2019, 

și  

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 13.05.2020, 

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

DECIZIE 



Art. 1. Se respinge cererea privind aprobarea doamnei ZABARCENCU MIHAELA 

GABRIELA și a domnului DIMITRIOS HATZIS în calitate de membri ai Consiliului de 

Administrație al SSIF IEBA TRUST SA, ca urmare a documentației incomplete aferente 

solicitării de autorizare. 

Art. 2. Cu drept de contestaţie în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 

Contestația/plângerea prealabilă nu suspendă executarea. 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către  

SSIF IEBA TRUST SA și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 584 / 14.05.2020 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) şi lit. d), art. 5 lit. a), art.6 

alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 27 și art. 28 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, 

organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere criteriile tehnice pentru procesul de supraveghere și evaluare puse în aplicare 

conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, care impun societăților de servicii de 

investiții financiare să dispună de rezerve de capital suficiente pentru a acoperi pierderile 

neașteptate și pentru a-și menține solvabilitatea în perioade de criză, s-au constatat următoarele: 

▪ Începând cu data de referință 31.10.2019, S.S.I.F. Ieba Trust S.A. nu se mai încadrează 

în nivelul minim al fondurilor proprii respectiv echivalentul în lei a 125.000 euro, 

contrar prevederilor art. 76 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 47 alin. (2) din Legea 

nr. 126/2018, prevederilor art. 6 lit. e) din Regulamentul nr. 5/2019 și prevederilor art.93 

alin. (1) din Regulamentul (UE) 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile 

de investiții, cu modificările și completările ulterioare, 

▪ SSIF Ieba Trust SA nu a întreprins toate demersurile necesare în vederea implementării 

planului de măsuri privind restabilirea echilibrului financiar astfel încât să fie îndeplinite 

cerințele legale referitoare la nivelul minim de capital inițial, astfel cum a fost dispus 

prin decizia ASF nr. 1579/18.12.2019, modificată prin decizia ASF nr. 356/17.03.2020, 

▪ conform raportărilor privind adecvarea capitalului la riscuri pentru data de referință 

31.03.2020, măsurile dispuse de societate până la această dată nu au fost suficiente astfel 

încât societatea să se încadreze în nivelul minim al fondurilor proprii respectiv 

echivalentul în lei a 125.000 euro. 

 

Având în vedere: 

Decizia nr.581/14.05.2020 de respingere a proiectului de achiziție și cererea de aprobare a 

acționarului semnificativ RESOURCES SA SPF al SSIF IEBA TRUST SA, prin deținerea 

unei participații calificate directe de 99,96% din capitalul social al acesteia; 

 

Decizia nr. 582/14.05.2020 de respingere a cererii de autorizare a modificării în modul de 

organizare și funcționare a SSIF IEBA TRUST SA cu privire la reducerea/majorarea 

capitalului social, 

 

Decizia nr. 583/14.05.2020 de respingere a cererii privind aprobarea doamnei 

ZABARCENCU MIHAELA GABRIELA și a domnului DIMITRIOS HATZIS în calitate 

de membri ai Consiliului de Administrație al SSIF IEBA TRUST SA 



 

Ținând cont de faptul că societatea are un singur director autorizat de către ASF, contrar 

dispozițiilor art. 28 alin.(1) din Legea nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

 

Având în vedere că la data prezentei SSIF IEBA TRUST SA nu mai îndeplinește condițiile care 

au stat la baza acordării autorizației inițiale, conform art. 28 alin.(1), art. 76 alin. (1) coroborate 

cu art. 47 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 și art. 93 alin. (1) din Regulamentul UE 575/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru 

instituțiile de credit și societățile de investiții, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza dispozițiilor art. 17 alin (1) lit. c), art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x), art. 261 alin. (2)  

lit. b), art. 261 alin. (3) lit. a), art. 261 alin. (5) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de 

instrumente financiare și ale art. 6 lit. e), art. 10 alin (1) lit. b), art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (1) 

lit. b-e), alin. (2) și (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2019 și art.6 alin. (1) din Regulamentul 

ASF nr. 15/2018 

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 

în baza analizei direcțiilor de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 

13.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:  

DECIZIE 

Art. 1 - Sancționarea cu avertisment și retragerea autorizației de funcționare a SSIF IEBA 

TRUST SA, identificată prin CUI 15715453 și numărul de înmatriculare la ORC 

J40/12014/2003, având sediul social în București, Str. Povernei nr. 15-17, etaj 2, sector 1, 

București, Romania, acordată prin DECIZIA CNVM nr. 3446/09.10.2003 cu modificările și 

completările ulterioare, având în vedere că societatea nu mai îndeplinește condițiile impuse la 

autorizarea inițială prevăzute la art.76 alin.(1) din Legea nr.126/2018, inclusiv cele menționate 

la art. 92 alin. (1) și art. 93 alin. (1) din Regulamentul (UE) 575/2013 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și 

societățile de investiții, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 2 - Se radiază din Registrul public al ASF nr. PJR01SSIF/400063, reprezentând înscrierea 

societății de servicii de investiții financiare IEBA TRUST SA în Secțiunea 1 - Entități care 

prestează servicii și activități de investiții în România - Subsecțiunea 1 - Societăți de servicii de 

investiții financiare (SSIF). 

 

Art. 3 - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează valabilitatea tuturor actelor 

individuale de autorizare emise de ASF (CNVM) în numele și pe contul societății de servicii de 

investiții financiare IEBA TRUST SA. 

Art. 4 - (1) - SSIF IEBA TRUST SA are obligația ca în termen de 30 de zile să convoace 

adunarea generală a acționarilor care va avea în vedere lichidarea societății sau modificarea 

obiectului de activitate și, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "S.S.I.F." și 

să transmită către ASF, conform prevederilor art.11 și art. 12 alin.(1) lit. b)-e), coroborat cu 

alin.(2) și alin.(3) din Regulamentul nr. ASF 5/2019, următoarele documente:  

 

a) adeverinţe emise de BVB, Depozitarul Central și Fondul de Compensare a Investitorilor 

în care se menţionează încheierea relaţiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este ţinută 

de plata unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al personalului acesteia de la 

operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor 

şi parolelor de acces; 

b) dovada achitării datoriilor faţă de clienţi şi A.S.F. şi a transferului instrumentelor 

financiare la depozitarul emitent sau în conturile indicate de clienţi; 



c) indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei 

responsabile cu administrarea arhivei societăţii; 

d) raportul auditorului financiar/firmei de audit cu privire la situaţia financiară a societăţii 

la data încetării activităţii, precum şi cu privire la modul în care S.S.I.F. a achitat 

datoriile faţă de clienţi. 

 

(2) În cazul clienţilor care nu pot fi contactaţi de S.S.I.F. în vederea returnării activelor 

acestora aflate în custodia acesteia, S.S.I.F. va proceda după cum urmează: 

 

1. va transfera instrumentele financiare într-un cont individual deschis la depozitarul 

central pe numele fiecărui client, în cazul instrumentelor financiare pentru care 

depozitarul central este depozitar emitent, iar în cazul instrumentelor financiare pentru 

care depozitarul central este depozitar investitor, va transmite dovada vânzării 

instrumentelor financiare, cu respectarea principiului obţinerii celui mai bun rezultat 

pentru client, şi va transfera fondurile băneşti obţinute prin vânzare în contul prevăzut 

la punctul 2 de mai jos;  

2. va deschide la o instituţie de credit de pe teritoriul României un cont de tip "escrow" în 

favoarea clienţilor, deschis conform reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi 

pentru care plata comisioanelor aferente va fi efectuată de S.S.I.F. anticipat pentru o 

perioadă de minimum 3 ani, în care va transfera fondurile băneşti aparţinând acestora, 

care va avea ataşat lista cuprinzând: 

(i) fondurile băneşti datorate fiecărui client; 

(ii) datele de identificare ale fiecărui client solicitate de instituţia de credit, necesare 

acesteia pentru procesarea solicitărilor de retragere a fondurilor băneşti datorate fiecărui 

client; 

3. va publica pe site-ul propriu un anunţ cu privire la modalitatea în care clienţii îşi pot 

obţine fondurilor băneşti, anunţ care va fi păstrat pe o perioadă de minimum 3 ani în 

situaţia în care societatea va continua să existe. 

Art. 5 - În termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului 

a radierii societății sau a modicărilor obiectului de activitate al societății, dar nu mai târziu de 

90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act individual, SSIF IEBA TRUST S.A. 

are obligația de a transmite la ASF certificatul de înregistrare mențiuni corespunzător. 

Art. 6 - Societatea are obligația de a păstra pentru o perioadă de cel puțin 5 ani atât în format 

fizic cât și electronic toate evidențele și înregistrările referitoare la serviciile și activitățile de 

investiții precum și serviciile auxiliare. 

Art. 7 - Decizia poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ şi 

fiscal, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 270 

alin. (1) din Legea nr. 126/2018. 

 

Art. 8 - Decizia ASF nr.356/17.03.2020 își încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 9 - Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării ei SSIF IEBA TRUST S.A, se 

publică în Buletinul A.S.F., forma electronică și se comunică Depozitarului Central S.A.,  

Bursei de Valori S.A. București și Fondului de Compensare a Investitorilor. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 590 / 15.05.2020 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5  

lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul periodic efectuat la S.A.I. Vanguard Asset Management S.A. 

(actuala S.A.I. Tradeville Asset Management S.A.), în baza planului de control pe anul 2020, 

riscurile și solicitările consemnate în cadrul procesului verbal de control periodic transmis 

entității, precum și obiecțiunile societății la procesul verbal de control,  

Ținând cont de  prevederile Autorizației A.S.F. nr. 35/11.03.2020, 

În baza prevederilor art. 212 alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art. 16 alin. (6), art. 21 alin. (3) lit. b) și art. 1932 lit. g) din O.U.G. 

nr. 32/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 23 alin. (1) lit. c) și art. 29 

alin.(2) din Regulamentul A.S.F. nr. 11/2016, 

În ședința din data de 13.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a 

decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina S.A.I. Tradeville Asset Management S.A., autorizată în calitate 

de A.F.I.A. prin Autorizația nr. 215/14.09.2017, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 

cu nr. J/40/12600/1998, CUI 11344069, cu sediul social în Bucureşti, șos. Calea Vitan, Nr. 6A, 

Bl. B, Et. 3, Sector 3, obligația implementării măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului 

de măsuri anexat prezentei decizii, în termen de 60 de zile calendaristice. 

 

Art. 2. Termenul prevăzut la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. La momentul 

expirării termenului stabilit, S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. va informa în mod 

corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse. 

 

Art. 3. Cu drept de contestație în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 

comunicării. Prezenta decizie este executorie, iar contestația/plângerea prealabilă nu suspendă 

executarea. 

 

Art. 4. Prezenta decizie va fi comunicată S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. și intră în 

vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

p. PREȘEDINTE, 

Prim-Vicepreședinte 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 594 / 15.05.2020 

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și 

alin. (3) și art. 14 alin. (1) - (3) 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,  

 

În conformitate cu prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 24/2017, a prevederilor 

art.119 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind abuzul de piață (regulamentul 

privind abuzul de piață),   

 

Prin Decizia ASF nr. 558/06.05.2020, începând cu data de 07.05.2020, în vederea protejării 

intereselor investitorilor de buna-credință s-a dispus suspendarea de la tranzacționare a 

acțiunilor emise de SIF TRANSILVANIA SA până la clarificarea situației existente la societate 

din perspectiva realizării actului de administrare și informării în mod corespunzător a 

investitorilor, dar nu mai mult de 10 zile. 

 

Totodată, s-a stabilit în sarcina Consiliul de Supraveghere al SIF TRANSILVANIA SA 

obligația de a asigura întocmirea și publicarea de îndată a unui raport în vederea informării 

corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire la situația emitentului din perspectiva 

realizării actului de administrare. 

 

În vederea asigurării reprezentativității, respectivul raport, precum și orice rapoarte ce urmează 

a fi transmise operatorului de piață și cele publicate în cadrul Mecanismului Oficial de Stocare 

în vederea informării corespunzătoare a investitorilor pe perioada suspendării de la 

tranzacționare, vor fi asumate de Președintele Consiliului de Supraveghere al  

SIF Transilvania SA și de un alt membru al Consiliului desemnat în acest sens și vor reflecta 

hotărârile CS SIF Transilvania SA adoptate în cvorum, cu componența avizată de către A.S.F., 

respectiv 7 membri, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum și cu luarea în 

considerare a evenimentelor ulterioare emiterii prezentei decizii ce pot viza structura 

Consiliului de Supraveghere (hotărâri AGA, hotărâri CS, soluții ale instanțelor de judecata etc.). 

 

Prin intermediul raportului curent nr. 15/14.05.2020, publicat pe site-ul Bursei de Valori 

București în data de 14.05.2020 la ora 10:18:00, întocmit în aplicarea prevederilor Deciziei 

nr.558/06.05.2020, dl. Crinel Valer Andănuț, în calitate de Președinte CS și dl. Marius 

Moldovan, în calitate de Membru CS aduc la cunoștința investitorilor, printre altele, 

următoarele:  

 

Consiliul de supraveghere al S.I.F. Transilvania opinează că în baza celor prezentate, nu sunt 

îndeplinite condițiile de administrare onestă și legală a societății și criteriile pentru asigurarea 

unui flux informațional corect, obiectiv și echidistant către investitorii și acționarii  

S.I.F. Transilvania, în vederea asigurării unei piețe ordonate și funcționale de tranzacționare 

a acțiunilor emitentului. 

 

Consiliul de supraveghere își menține poziția exprimată anterior, potrivit căreia, până la 

aprobarea de către ASF a membrilor Directoratului SIF Transilvania, a căror documentație 

necesară aprobării se află în analiza A.S.F., nu vor fi îndeplinite condițiile legale din 

perspectiva realizării actelor de administrare a societății care să permită revenirea la 

tranzacționare a acțiunilor emitentului S.I.F. Transilvania S.A. 

 

Prin Autorizațiile nr. 77/15.05.2020 și nr. 78/15.05.2020, au fost autorizate modificările 

intervenite în componența conducerii SIF Transilvania SA ca urmare a numirii dlor. Moldovan 

Marius Adrian, Răduță-Gib-Tony-Cristian în calitate de membri ai Directoratului  

SIF Transilvania.  

 



Având în vedere faptul că de esența unui emitent ale cărui valori mobiliare sunt tranzacționate 

pe piața de capital este asigurarea și aplicarea permanentă și efectivă a regulilor de guvernanță 

corporativă, 

 

Exercitarea atribuțiilor de către structurile de conducere/administrare, modul de îndeplinire a 

funcțiilor, transparentizarea acestora prin intermediul rapoartelor curente reprezintă condiții 

“sine qua non” pentru a considera că suntem în prezența unei societăți care asigură aplicarea 

principiilor fundamentale existenței statutului de emitent ale cărui valori mobiliare sunt 

tranzacționate pe piața de capital, 

 

Făcând aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 24/2017 și a reglementărilor emise în 

aplicarea acesteia, tranzacționarea acțiunilor unui emitent se poate realiza doar dacă sunt 

respectate dispozițiile legale incidente, investitorii (actuali și potențiali) sunt corect informați 

cu privire la situația emitentului și se poate menține o piață ordonată; 

 

Având în vedere faptul că investitorii își întemeiază deciziile de investiții pe informațiile 

publice, puse la dispoziție de către emitenți; 

 

Având în vedere: 

 

- Deciziile ASF nr. 526/22.04.2020, nr. 539/27.04.2020 si 558/06.05.2020 

- situația existentă în prezent la SIF Transilvania SA în ceea ce privește realizarea actului 

de administrare și supraveghere, astfel cum a fost reflectat prin rapoartele curente publicate pe 

site-ul operatorului de piață; 

- Prin Autorizațiile nr. 77/15.05.2020 și nr. 78/15.05.2020, au fost autorizate modificările 

intervenite în componența conducerii SIF Transilvania SA ca urmare a numirii dlor. Moldovan 

Marius Adrian, Răduță-Gib-Tony-Cristian în calitate de membri ai Directoratului  

SIF Transilvania; 

- necesitatea informării corespunzătoare a acționarilor și a potențialilor investitori cu 

privire la modificările intervenite în conducerea emitentului ca urmare a aprobării cererii de 

autorizare a  unor noi membri ai Directoratului SIF Transilvania SA, 

- necesitatea realizării de către societate a unei analize cu privire la îndeplinirea condițiilor 

legale necesare reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor SIF Transilvania SA și a informării 

corespunzătoare a acționarilor și a investitorilor, precum și a ASF cu privire la rezultatele 

acesteia, în vederea adoptării măsurilor care se impun; 

- faptul că analiza societății privind reintroducerea la tranzacționare poate fi efectuată după 

preluarea efectivă a atribuțiilor de către noii membri ai Directoratului, 

 

În vederea asigurării unei piețe ordonate în cazul acțiunilor emise de SIF Transilvania SA și 

protejării intereselor investitorilor de bună-credință; 

 

În vederea clarificării situației emitentului din perspectiva realizării actului de administrare și 

informării în mod corespunzător a investitorilor; 

 

În temeiul art. 98 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, conform cărora „(...) A.S.F. are, în scopul 

exercitării atribuțiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, 

următoarele competențe: (...) d) să suspende sau să solicite pieței reglementate în cauză 

suspendarea tranzacționării instrumentelor financiare pentru o perioadă de cel mult 10 zile, în 

cazul în care aceasta are motive întemeiate să considere că emitentul nu a respectat dispozițiile 

prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau dacă consideră că situația emitentului este 

de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor”; 

 



În conformitate cu prevederile art. 5 lit. a) din OUG 93/2012, potrivit cărora „În exercitarea 

atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, A.S.F. contribuie la 

consolidarea unui cadru integrat de funcționare şi supraveghere a piețelor, participanților și 

operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective: asigurarea stabilității, competitivității și bunei 

funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în 

investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și 

investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; 

 

În urma analizei direcțiilor de specialitate și a deliberărilor din ședința din data de 15.05.2020, 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următorul act individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Începând cu data de 18.05.2020, în vederea informării corespunzătoare a acționarilor și 

potențialilor investitori, se suspendă de la tranzacționare acțiunile emise de  

SIF Transilvania SA, dar nu mai mult de 10 zile.   

Art. 2. Directoratul SIF Transilvania SA are obligația de a asigura întocmirea și publicarea de 

îndată a unui raport în vederea informării corespunzătoare a investitorilor/acționarilor cu privire 

la modificările intervenite în conducerea emitentului ca urmare a aprobării cererii de autorizare 

a unor noi membri ai Directoratului S.I.F. Transilvania SA, precum și cu privire la analiza 

situației existente la nivelul societății referitoare la îndeplinirea condițiilor legale necesare 

reintroducerii la tranzacționare a acțiunilor SIF Transilvania SA. 

Art. 3. Raportul referit la pct. 2 va reflecta Hotărârea Directoratului SIF Transilvania SA 

adoptată în componența avizata de către ASF prin Autorizațiile nr. 77/15.05.2020 și 

nr.78/15.05.2020, 

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data publicării pe site-ul 

BVB. Contestația nu suspendă executarea măsurii.  

Art. 5. 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 Transilvania SA și se va transmite B.V.B. - 

operator de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

 

 


