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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAŢIA NR. 132 / 12.08.2020 

 

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, 

ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (7) 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin (4), art. 32 alin. (1) 

și art. 33 alin. (1) lit. a), b), c), d), k) din Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi 

funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în 

valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere solicitarea S.A.I. Tradeville Asset Management S.A. înregistrată la ASF 

prin adresa cu nr. RG/16967/12.06.2020, completată prin adresa cu nr. RG/19792/13.07.2020, 

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

12.08.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:             

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare şi funcţionare a  

S.A.I. TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT S.A., ca urmare a majorării capitalului social 

de la 390.715,40 lei la 500.715,40 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale 



Extraordinare a Acţionarilor nr.1 din data de 25.05.2020 şi cu actul constitutiv actualizat al 

societăţii.  

Art. 2. S.A.I. TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite la 

A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum zece zile de la data 

înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare 

şi funcţionare ca urmare a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 

autorizaţiei emise de către A.S.F. 

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

S.A.I. TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma 

electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 142 / 12.08.2020 

 

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 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, 

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

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

ținând cont de dispozițiile art. 7 alin. (2) lit. h) și art. 10 alin. (1) din Legea nr.74/2015 

privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, 

având în vedere solicitarea S.I.F. MOLDOVA S.A. transmisă prin adresa înregistrată la 

A.S.F. cu nr. 19883/14.07.2020 completată prin adresa înregistrată cu nr. 

RG/21510/28.07.2020, 

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului Autorității de 

Supraveghere Financiară, adoptate în ședința din data de 12.08.2020, ASF emite următoarea: 

AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea art. 3 alin. (1) al Actului constitutiv al  

S.I.F. MOLDOVA S.A. ca urmare a diminuării capitalului social al societății de la 

100.217.917,60 lei la 98.947.917,60 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor S.I.F. MOLDOVA S.A. nr. 3/27.04.2020, respectiv cu Actul 

constitutiv al societății, actualizat, după cum urmează: 

Art. 3 alin. (1) din Actul Constitutiv al SIF Moldova va avea următorul conținut: 

”Art. 3 Capitalul social. Acțiunile 

(1) Capitalul social este de 98.947.917,6 lei și este divizat în 989.479.176 acțiuni.” 

Art. 2. S.I.F. MOLDOVA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere 

Financiară copia certificatului de înregistrare menţiuni, în termen de maximum zece zile de la 

data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a Actului constitutiv actualizat, 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 comunicării acesteia către  

S.I.F. MOLDOVA S.A. şi va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, 

forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAŢIA NR. 143 / 14.08.2020 

 

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 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

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

ţinând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) și art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 

privind piețele de instrumente financiare, 

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și 

alin. (4) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor 

dispoziții referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii 

nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER 

CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15110/21.05.2020, completată prin 

adresele nr. RG/18648/01.07.2020 și nr. RG/20937/23.07.2020, 

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente 

și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii 

financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., ca urmare a desfiinţării sediului 

secundar (agenţie) din Dej, str. 1 Mai nr. 6, jud. Cluj. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST 

S.A. are obligaţia să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de menţiuni în termen 

de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi 

funcţionare menţionate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de 

către A.S.F. 

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de 

investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul 

ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAŢIA NR. 144 / 14.08.2020 

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 alin. (1) și art. 27 din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu 

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

ţinând cont de prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) și art. 76 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 

privind piețele de instrumente financiare, 



în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. e), alin. (2) și 

alin. (4) și art. 15 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2019 privind reglementarea unor 

dispoziții referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii 

nr.126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

analizând cererea societăţii de servicii de investiţii financiare INTERDEALER 

CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15110/21.05.2020, completată prin 

adresele nr. RG/18648/01.07.2020 și nr. RG/20937/23.07.2020, 

în baza analizei direcției de specialitate, Vicepreședintele A.S.F. – Sectorul Instrumente 

și Investiții Financiare a decis emiterea următorului act individual: 

AUTORIZAŢIE 

Art. 1. Se autorizează completarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de servicii de investiţii 

financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., ca urmare a înfiinţării sediului 

secundar (agenţie) din Dej, str. Mircea cel Bătrân nr. 2, bl. N1, parter, ap. 2, jud. Cluj. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST 

S.A. are obligaţia să transmită la A.S.F. copia certificatului de înregistrare de menţiuni în termen 

de maximum 5 zile de la data înregistrării la O.R.C. a modificării în modul de organizare şi 

funcţionare menţionate la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de 

către A.S.F. 

Art. 3. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării acesteia societăţii de servicii de 

investiţii financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. şi se publică în Buletinul 

ASF, forma electronică. 

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 976 / 13.08.2020 

    

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) și 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 Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearaelectrica S.A. București din data 

de 24.02.2020 privind majorarea capitalului social al societății, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea a IV-a nr.188/02.04.2020,  

solicitarea formulată de SSIF SWISS CAPITAL S.A., 

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

12.08.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:     



DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul simplificat aferent operațiunii de majorare a capitalului social 

al  

S.N. Nuclearelectrica S.A. București care urmează să fie publicat pe site-urile web ale 

Emitentului, Intermediarului  și Bursei de Valori București, având următoarele 

caracteristici: 

-    Obiectul ofertei: maxim  24.158  acţiuni, 

-    Perioada de derulare:  17.08.2020  – 16.09.2020, 

- Preţul de subscriere: 10 lei/acţiune, 

-    Intermediarul ofertei: SSIF SWISS CAPITAL S.A., 

- Locul de subscriere: conform informațiilor din prospectul de ofertă. 

Art. 2. Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospectul de ofertă. 

 

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, republicat. 

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

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 


