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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 127 / 29.07.2020 

 

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. 14, art. 27 și art. 28 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 temeiul art. 63 și art. 65 din OUG 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. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind 

autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de 

plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în 

valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu 

nr. RG/612/10.01.2020, completată ulterior prin adresele RG/15231/25.05.2020, nr. RG 

16616/09.06.2020, nr. RG 18270/29.06.2020 și nr. RG/20105/15.07.2020. 

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

29.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:     

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului  Deschis de Investiţii 

RAIFFEISEN MODERAT EURO  administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET 

MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și 

Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 



Art. 2. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 

informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul 

www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF 

a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după 

publicarea acesteia. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a 

transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu 

includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua 

lucrătoare imediat următoare publicării.  

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele 

fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a 

investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de 

fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a 

acestor modificări.  

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. RAIFFEISEN 

ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia 

anexei. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 128 / 29.07.2020 

 

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. 14, art. 27 și art. 28 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 temeiul art. 63 și art. 65 din OUG 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. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind 

autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de 

plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în 

valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu 

nr. RG/612/10.01.2020, completată ulterior prin adresele RG/15231/25.05.2020, nr. RG 

16616/09.06.2020, nr. RG 18270/29.06.2020 și nr. RG/20105/15.07.2020. 

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

29.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:      

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului  Deschis de Investiţii 

RAIFFEISEN MODERAT RON administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET 

MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și 

Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 

informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul 



www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF 

a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după 

publicarea acesteia. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a 

transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu 

includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua 

lucrătoare imediat următoare publicării.  

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele 

fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a 

investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de 

fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a 

acestor modificări.  

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. RAIFFEISEN 

ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia 

anexei. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 129 / 29.07.2020 

 

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. 14, art. 27 și art. 28 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 temeiul art. 63 și art. 65 din OUG 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. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind 

autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de 

plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în 

valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu 

nr. RG/612/10.01.2020, completată ulterior prin adresele RG/15231/25.05.2020, nr. RG 

16616/09.06.2020, nr. RG 18270/29.06.2020 și nr. RG/20105/15.07.2020. 

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

29.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:      

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului  Deschis de Investiţii 

RAIFFEISEN CONSERVATOR EURO administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET 

MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și 

Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 

informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul 

www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF 

a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după 



publicarea acesteia. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a 

transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu 

includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua 

lucrătoare imediat următoare publicării.  

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele 

fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a 

investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de 

fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a 

acestor modificări.  

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. RAIFFEISEN 

ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia 

anexei. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 130 / 29.07.2020 

 

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. 14, art. 27 și art. 28 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 temeiul art. 63 și art. 65 din OUG 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. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 

completările ulterioare,  

în conformitate cu dispoziţiile art.153-155 din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind 

autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de 

plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în 

valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, 

analizând solicitarea S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu 

nr. RG/612/10.01.2020, completată ulterior prin adresele RG/15231/25.05.2020, nr. RG 

16616/09.06.2020, nr. RG 18270/29.06.2020 și nr. RG/20105/15.07.2020. 

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

29.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:      

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondului  Deschis de Investiţii 

RAIFFEISEN CONSERVATOR RON administrat de S.A.I. RAIFFEISEN ASSET 

MANAGEMENT S.A., în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și 

Contractul de societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 

informare a investitorilor în cotidianul menţionat în prospectul de emisiune şi pe site-ul 

www.raiffeisenfonduri.ro, în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării de către ASF 

a prezentei autorizații, urmând ca modificările autorizate să intre în vigoare la 10 zile după 

publicarea acesteia. S.A.I. RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a 

transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu 



includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua 

lucrătoare imediat următoare publicării.  

Art. 3. Investitorii Fondului care nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele 

fondului, au posibilitatea ca în intervalul de 10 zile dintre data publicării Notei de informare a 

investitorilor şi data intrării în vigoare a modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de 

fond deţinute, în condițiile prevăzute în documentele fondului anterior intrării în vigoare a 

acestor modificări.  

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării sale către S.A.I. RAIFFEISEN 

ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, cu exceptia 

anexei. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 923 / 29.07.2020 

 

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 a 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 

29.07.2020, 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 220.000.000  

• 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: 04.08.2020 – 09.09.2020. Potrivit mențiunilor din cadrul documentului 

de ofertă datele de 31 august 2020 și 7 septembrie 2020 nu reprezintă zile lucrătoare și, ca 

urmare, nicio ofertă privind valorile mobiliare nu va fi acceptată în zilele respective 

• 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. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 929 / 29.07.2020 

 

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

și art. 7 alin. (2) 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 următoarele:  

 

Prin raportul curent publicat pe website-ul BVB în data de 10.04.2020, ora 18:00:01, 

emitentul Rompetrol Well Services S.A. a informat acționarii și investitorii cu privire la 

introducerea a cinci puncte noi pe ordinea de zi a AGOA din data de 27/28.04.2020, în baza 

solicitărilor nr. 29/08.04.2020 a acționarului semnificativ KMG International NV, deținător al 

unui număr de 203.110.150 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 73,0111% din capitalul social 

şi nr. 1077/09.04.2020 a acționarului semnificativ KJK Balkan Holding S.a.r.l., deținător al unui 

număr de 29.709.950 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 10,6797 % din capitalul social. 

 

Respectivele puncte vizau numirea auditorului financiar, aprobarea repartizării 

profitului realizat în exercițiul financiar 2019 în sumă de 12.170.108 lei ca dividend respectiv 

0,044 lei brut/acțiune, aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net al 

societății obținut în anii precedenți în valoare de 27.498.620 lei și distribuirea acestei sume ca 

dividende respectiv 0,099 lei brut/acțiune, aprobarea schimbării destinației rezultatului reportat 

din profitul net al societății obținut de societate în anii precedenți în valoare de 56.872.245 lei 



și distribuirea acestei sume ca dividende respectiv 0,204 lei brut/acțiune și alegerea unui 

administrator al societății ca membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Well 

Services SA.  

 

În contextul publicării raportului curent în data de 10.04.2020, în prima ședința de 

tranzacționare, respectiv 13.04.2020, prețul de închidere al acțiunilor PTR a consemnat o 

variație procentuală de +53,85% față de prețul de referință al ședinței anterioare, pe fondul 

tranzacționării unui volum de 1.432.831 acțiuni emise de Rompetrol Well Services S.A., în 

valoare de 704.514 lei. 

 

Raportul curent publicat de emitent în data de 10.04.2020, după închiderea ședinței de 

tranzacționare, cu referire la completarea ordinii de zi a ședinței AGOA la cererea celor doi 

acționari KJK Balkan Holding S.a.r.l. și KMG International NV, conținea informații de natură 

privilegiată în sensul dispozițiilor art. 114 din Legea nr.24/2017. 

 

Prin adresa nr. 3672/15.04.2020 ASF a solicitat emitentului să dispună în regim de 

urgență măsurile care se impun în vederea informării corecte și complete a acționarilor și a 

investitorilor interesați cu privire la punctele solicitate de fiecare dintre cei doi acționari în parte, 

respectiv evidențierea distinctă a celor propuse de KJK Balkan Holding S.a.r.l. și a celor 

propuse de KMG International NV. 

 

Prin raportul curent publicat pe site-ul BVB în data de 16.04.2020, ora 13:29:13, sub 

denumirea Clarificări completare ordine de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

Rompetrol Well Services S.A. din data de 27/28.04.2020, emitentul Rompetrol Well Services 

S.A. a adus clarificări în ceea ce privește completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare 

a Acționarilor, care a făcut obiectul Raportului curent din data de 10.04.2020. Astfel, prin 

intermediul acestui raport curent au fost redate, în mod distinct, solicitările de completare a 

ordinii de zi și titularii cererilor de completare, fiind reflectate în mod corespunzător punctele 

solicitate de fiecare dintre cei doi acționari, după cum urmează: 

 

1. KMG International NV a solicitat introducerea pe ordinea de zi unui punct vizând 

renumirea firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al 

Rompetrol Well Services pentru anii financiari 2020 şi 2021, durata contractului de audit fiind 

de 2 (doi) ani. ...”  

 

2. KJK Balkan Holding S.a.r.l a solicitat introducerea pe ordinea de zi a următoarelor 

puncte: 

- Aprobarea repartizării profitului net al societății, realizat în anul 2019, în sumă de 

12.170.108 lei ca dividend, respectiv 0,044 lei brut/acțiune şi aprobarea datei plății dividendelor 

ca fiind data de 09 iulie 2020;    

- Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitului net al societăţii 

obţinut în anii precedenţi în valoare de 27.498.620 lei şi distribuirea acestei sume ca dividende 

către acţionari, respectiv 0,099 lei brut/acţiune şi aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind 

data de 09 iulie 2020;  

- Aprobarea schimbării destinaţiei rezultatului reportat din profitul net al societăţii, 

obţinut de societate în anii precedenţi, în valoare de 56.872.245 lei şi distribuirea acestei sume 



ca dividende către acţionari, respectiv 0,204 lei brut/acţiune şi aprobarea datei plăţii 

dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020;  

- Alegerea unui administrator al societăţii ca membru al Consiliului de Administraţie al 

Rompetrol Well Services SA, pentru un mandat care va începe cu data alegerii sale şi va expira 

la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de 

Administraţie). Având în vedere faptul că pe ordinea de zi completată figurează alegerea unui 

membru al Consiliului de Administraţie, acţionarii au dreptul să formuleze în condițiile legii 

propuneri privind candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administraţie până la 

21 aprilie 2020, ora 16.00.  

 

În aceste condiții, se constată faptul că raportul curent din data de 10.04.2020 nu 

conținea toate elementele necesare în vederea informării corespunzătoare a investitorilor și 

asigurării fundamentării deciziei investiționale, respectiv nu a permis acestora realizarea unei 

evaluări asupra rezoluțiilor propuse a fi introduse pe ordinea zi prin raportare inclusiv la 

informația legată de deținerea în capitalul social al societății a fiecăruia din cei doi acționari 

care au formulat cererile de completare a ordinii de zi. 

 

Astfel, investitorii și acționarii nu au avut acces la informații corecte și complete cu 

privire la punctele solicitate de fiecare dintre cei doi acționari pentru a fi introduse pe ordinea 

de zi a AGOA pentru 27(28) aprilie 2020, modalitatea de întocmire a raportului curent din data 

de 10.04.2020 fiind de natură a afecta dreptul la informare corespunzătoare al acționarilor și al 

investitorilor interesați. 

 

Potrivit prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, coroborate cu cele ale 

art.234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ASF nr.5/2018, emitenții au obligația de a face publice 

informațiile privilegiate de îndată ce este posibil, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea 

evenimentului sau de la data luării la cunoștință. Informarea corespunzătoare cu privire la 

evenimentele societare se realizează prin mijloacele specifice pieței de capital, care permit un 

acces facil al investitorilor la informația în cauză.    

 

Potrivit dispozițiilor art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul ASF nr.5/2018, din 

categoria informațiilor privilegiate fac parte, în condițiile respectării prevederilor art. 7 din 

Regulamentul UE nr.596/2014, fără a se limita la acestea, solicitarea adresată de acționarii 

îndreptățiți să convoace/să completeze convocatorul AGA. 

 

În conformitate cu dispozițiile legale ce reglementează cerințele de transparență ale 

emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața de capital, obligația 

de a informa în mod corespunzător acționarii și potențialii investitori în legătură cu 

evenimentele ce privesc societatea revine exclusiv societății în cauză. 

 

Potrivit prevederilor art.17 alin. (1) din Regulamentul UE nr.596/2014 privind abuzul 

pe piață, emitentul se asigură că informațiile privilegiate sunt publicate într-un mod care să 

permită accesul rapid și evaluarea completă, corectă și promptă a informațiilor de către public. 

 

Având în vedere cele mai sus prezentate, se constată că societatea nu a întocmit în mod 

corespunzător raportul curent din data de 10.04.2020, astfel încât să permită accesul rapid și 



evaluarea completă, corectă și promptă a informațiilor de către public, fiind nerespectată 

obligația de raportare prevăzută de art. 122. alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) 

din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat  cu art. 144 lit. A și art. 234 alin. (1) lit. b) din 

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 

 

Rapoartele curente publicate de emitentul Rompetrol Well Services S.A. sunt asumate 

prin semnătură de către dl. Timur Zhetpisbayev, Director General al societății. În atare condiții, 

persoana din cadrul Rompetrol Well Services S.A. care angajează răspunderea emitentului în 

situația nerespectării obligațiilor de raportare instituite prin prevederile Legii nr.24/2017 și ale 

Regulamentului UE nr.596/2014 este Directorul General al societății, reprezentant al 

emitentului. 

 

Raportul curent din data de 10.04.2020 este asumat de către dl. Timur Zhetpisbayev, 

Director General al societății, persoana care trebuia să se asigure că în cuprinsul raportului 

curent în cauză este făcută aplicarea conformă a dispozițiilor art. 122. alin. (1) din Legea 

nr.24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat  cu art. 144 lit. A 

și art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, în sensul redării, în mod distinct, 

a fiecăreia dintre solicitările de completare a ordinii de zi și a titularilor cererilor de completare. 

 

Nerespectarea obligației de raportare prevăzută de art. 122. alin. (1) din Legea 

nr.24/2017 și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 coroborat cu art. 144 lit. A 

și art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, constituie contravenție și se 

sancționează potrivit art. 132 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017, cu amendă de la 

3.000 lei până la 4.500.000 lei, pentru persoanele fizice. 

 

Pentru încălcarea prevederilor art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 17 alin. (1) 

din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, cu observarea dispozițiilor art. 132 alin. (6) din  

Legea nr.24/2017 se stabilește o amendă în cuantum de 20.000 lei. 

 

În temeiul art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și art. 132 alin. (3) lit. b) pct. ii) din 

Legea nr. 24/2017, coroborat cu art. 144 lit. A și art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul A.S.F. 

nr. 5/2018,  

 

În ședința din data de 29.07.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a 

decis emiterea următorului act individual:  

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu amendă în cuantum de 20.000 lei domnul Timur Zhetpisbayev, în 

calitate de Director General al societății Rompetrol Well Services S.A. 

 

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1, 

Municipiul București, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie 

constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din OUG nr. 25/2002 

coroborat cu art. 28 din OUG nr. 93/2012. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite 

A.S.F. în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.  

 



Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în 

vederea executării silite.  

 

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.  

 

Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată domnului Timur Zhetpisbayev și societății Rompetrol 

Well Services S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul ASF la 

secțiunea Consumatori/Piaţă de capital/Sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 132 

alin.(7) din Legea nr. 24/2017 și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-ul propriu.  

 

Art. 6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în care 

persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe 

site-ul A.S.F. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 936 / 31.07.2020 

 

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

și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi 

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

 

Ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul art. 1 al Deciziei 1003/05.08.2019 

referitoare la denumirea străzii, în sensul scrierii eronate a ”Străzii Berzei” în loc de ”Strada 

Buzești”, eroare care nu afectează legalitatea și temeinicia actului individual, 

Ca urmare a constatării că la data prezentei, conform extrasului emis de Oficiul Național 

al Registrului Comerțului nu este menționată și ”Clădirea Premium Point” în ceea ce privește 

adresa sediului FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L. 

LUXEMBOURG, SUCURSALA BUCUREȘTI, 

În temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, 

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

emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se rectifică art. 1 al Deciziei A.S.F. nr. 1003/05.08.2019 în sensul că denumirea străzii 

este ”Buzești” în loc de ”Berzei”, iar mențiunea cu privire la denumirea clădirii sediului, 

”Clădirea Premium Point” va fi eliminată. 

Art. 2. Decizia nr. 1003/05.08.2019 se va modifica în mod corespunzător. 

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

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L. SUCURSALA 

BUCUREȘTI și se publică în Buletinul ASF, formă electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel  GRĂDINESCU 

 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 937 / 31.07.2020 

 

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

și (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) și art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată, cu modificări şi 

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

Ca urmare a constatării unei erori materiale în cadrul art. 1 al Deciziei 1003/05.08.2019 

referitoare la denumirea străzii, în sensul scrierii eronate a ”Străzii Berzei” în loc de ”Strada 

Buzești”, eroare care nu afectează legalitatea și temeinicia actului individual, 

Ca urmare a constatării că la data prezentei, conform extrasului emis de Oficiul Național 

al Registrului Comerțului nu este menționată și ”Clădirea Premium Point” în ceea ce privește 

adresa sediului FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L. 

LUXEMBOURG, SUCURSALA BUCUREȘTI, 

În temeiul Deciziei A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, 

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

emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se rectifică art. 1 al Deciziei A.S.F. nr. 1004/05.08.2019 în sensul că denumirea străzii 

este ”Buzești” în loc de ”Berzei”, iar mențiunea cu privire la denumirea clădirii sediului, 

”Clădirea Premium Point” va fi eliminată. 

Art. 2. Decizia nr. 1004/05.08.2019 se va modifica în mod corespunzător. 

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

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A.R.L. SUCURSALA 

BUCUREȘTI și se publică în Buletinul ASF, formă electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel  GRĂDINESCU 

 

 

 


