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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 65 / 22.01.2020 

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) art. 7 alin (2) 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. 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 solicitarilor SSIF ESTINVEST S.A. adresate A.S.F., 

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

22.01.2020, 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 

CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca iniţiată de CARBO EUROPE S.R.L. București, ofertă cu 

următoarele caracteristici:  

 Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 1.559.228 acţiuni reprezentând 31,62% 

din capitalul social; 

 Valoare nominală: 2,5 lei/acţiune; 

 Preţul de cumpărare este de: 15,10 lei/acţiune; 

 Perioada de derulare: 03.02.2020 – 06.03.2020; 

 Intermediarul ofertei: SSIF ESTINVEST S.A.; 

 Locurile de subscriere: la sediul oricărui intermediar autorizat de C.N.V.M./A.S.F., care 

a transmis către intermediarul ofertei angajamentul cu privire la respectarea condițiilor 

de derulare a Ofertei. 



 

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 CARBOCHIM S.A. Cluj-Napoca 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 

în Regulamentul A.S.F. nr.16/2014 republicat.  

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. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE, 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 66 / 22.01.2020 

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), art. 14 și art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 

financiare şi operaţiuni de piaţă și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul nr.5/2018 privind 

emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

 urmare solicitărilor SSIF SWISS CAPITAL S.A. adresate A.S.F. cu privire la 

aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de Fondul 

Proprietatea S.A., sub formă de acțiuni și/sau GDR-uri având la bază acțiuni,   

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

22.01.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de FONDUL 

PROPRIETATEA S.A. București, sub formă de acțiuni și/sau GDR-uri având la bază acțiuni, 

iniţiată de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București, ofertă cu următoarele caracteristici:  

* Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este de 200.000.000; 

* Valoare nominală: 0,52 lei/acţiune; 

* Preţul de cumpărare este de: 1,39 RON/acţiune și suma echivalentă în USD a 

69,5 RON/GDR; 

* Perioada de derulare: 29.01.2020 – 04.03.2020. Potrivit mențiunilor din cadrul 

documentului de ofertă data de 17 februarie 2020 nu reprezintă zi lucrătoare și, ca 

urmare, nicio ofertă privind valorile mobiliare nu va fi acceptată în data respectivă; 



* Metoda de alocare: pro-rata; 

* Intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL S.A.; 

* Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de 

ofertă. 

 

Art. 2. Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru 

respectarea tuturor condiţiilor din documentul de ofertă. 

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe 

care se tranzacţionează acţiunile emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A. București 

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 

prevăzută în 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, 

varianta electronică. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE, 

Elena Doina DASCĂLU 


