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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 

 

 

ATESTAT NR. 52 / 10.09.2020 

 

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 prevederileart. 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 un 

fond deschis de investiții al cărui administrator este ERSTE Asset Management GmbH, 

având în vedere notificarea Austrian Financial Market Authority (FMA) transmisă și 

înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23337/10.08.2020,  

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 înscrie 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) următorul fond administrat de ERSTE Asset 

Management GmbH și supravegheat de Austrian Financial Market Authority (FMA): 
 

 

Nr.  

crt. 

Denumire societate de 

administrare  

Denumire Fond deschis de 

investiții 

 

Nr. de înregistrare în 

Registrul ASF 

 

1. 

ERSTE Asset Management 

GmbH 

 

Am Belvedere 1 

1100 Vienna , Austria 

ERSTE GREEN INVEST 

Tranche: ERSTE GREEN 

INVEST EUR R01 

   

   CSC06FDIAAUT0087 

 

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

forma electronică.   

VICEPREȘEDINTE, 

  Gabriel GRĂDINESCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 

 

AUTORIZAŢIA NR. 157 / 09.09.2020 

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), 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) şi art. 27 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 113/2013, 

în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) pct. 12, art. 7, art. 8, art. 9 și art. 10 

alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, 

în conformitate cu prevederile art. 127, art. 129 și art. 130 din Regulamentul 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 prevederilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) și (2) lit. a) și art. 5 pct. 1 lit. j) din 

Regulamentul nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, 

ca urmare a cererii formulate de societatea UNION PRIVATE ADVISORS SRL, 

înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15769/28.05.2020, completată prin documentele depuse prin 

adresa nr. RG/20228/16.07.2020,  

ținând cont de următoarele: 

1. persoana fizică care va presta serviciul de consultanță de investiții în numele  

UNION PRIVATE ADVISORS SRL deține Atestatul nr. 115/29.11.2012 emis ca urmare a 

absolvirii unui curs de consultanță de investiții organizat de un organism de formare 

profesională atestat de ASF, a participat în perioada 2013-2019 la cursuri de formare 

profesională continuă în acest domeniu, iar în perioada 1-31 octombrie 2019 a absolvit și 

programul Institutului Bancar Român – MIFID 2 – training pentru personalul care oferă 

informații (Certificat IBR nr.36/13.01.2020); 

2. pe de altă parte, acesta nu a avut posibilitatea îndeplinirii cerinței prevăzute de art. 8 

alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de 

investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, în 

condițiile în care organismele de formare profesională atestate de ASF nu au organizat în anul 

curent cursuri de pregătire profesională iniţială care să asigure minimum 30 de ore de curs, 

având în vedere că această situație trebuie privită în contextul stării de urgență generate 

de COVID19, urmată de starea de alertă, dar și în condițiile în care ASF a exonerat entitățile 

pieței de capital în perioada stării de urgență de unele cerințe / termene, inclusiv cu privire la 

obligaţia depunerii la A.S.F. a dovezii participării la stagiile de pregătire şi a promovării 



testului privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare prevăzute de reglementările A.S.F. aplicabile 

acestora. 

în temeiul Deciziei nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, 

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 UNION PRIVATE ADVISORS SRL, cu sediul social în Mun. 

București, sector 1, str. Grigore Mora nr. 2, et. 1, ap. 2 (Nr. Reg. Com. J40/2321/2014;  

CUI 32847500; Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J40/2321/2014), în 

calitate de consultant de investiții – persoană juridică, în conformitate cu prevederile art. 7 și 

art. 8 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare. 

Art. 2. Se atestă înscrierea UNION PRIVATE ADVISORS SRL în Registrul Public al ASF cu 

nr. PJR01CIPJ/400001, în calitatea de consultant de investiţii – persoană juridică. 

Art. 3. (1) Capitalul social subscris şi integral vărsat al societății UNION PRIVATE 

ADVISORS SRL este de 180.000 lei. 

(2) Structura asociaților societăţii este următoarea: 

 

Nr. crt.  Asociat Nr. părți sociale Procent 

1. Mărineanu Dragoș - Andrei  9.000 50% 

2. Voicu – Jiquidi Andreea 9.000 50% 

Total  18.000 100% 

 

 (3) Administratorul unic al societății UNION PRIVATE ADVISORS SRL este domnul 

Mărineanu Dragoș-Andrei. 

Art. 4. (1) Obiectul de activitate autorizat de ASF al societăţii UNION PRIVATE ADVISORS 

SRL cuprinde următoarele servicii de investiţii, în condițiile prevăzute de art. 7 alin. (1)  

lit. a) - c) și art. 8 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, coroborat 

cu art. 127 din Regulamentul 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: 

a) consultanţă în investiţii pentru valori mobiliare şi unităţi de fond ale unor organisme 

de plasament colectiv; 

b) preluarea și transmiterea de ordine pentru valori mobiliare şi unităţi de fond ale unor 

organisme de plasament colectiv.   

 

(2) Societatea UNION PRIVATE ADVISORS SRL este autorizată să transmită ordinele 

menționate la art. 4 alin. (1) lit. b) din prezenta autorizație doar către entitățile prevăzute de art.7 

alin. (1) lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare. 

 

Art. 5. (1) Serviciile de consultanță de investiții în numele societății  

UNION PRIVATE ADVISORS SRL sunt prestate de domnul Mărineanu Dragoș-Andrei. 

 

 (2) Domnului Mărineanu Dragoș – Andrei îi revine obligația de a urma, până la data de 

31.12.2020, un curs de pregătire profesională iniţială care să asigure minimum 30 de ore de 

curs, în condițiile prevăzute de art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul nr. 14/7/2018 privind 

prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii 

financiare şi al instituţiilor de credit. 

 

Art. 6. UNION PRIVATE ADVISORS SRL va supune aprobării sau va notifica, după caz, la 

ASF, toate modificările în modul de organizare și funcționare a societății, în conformitate cu 



dispozițiile și termenele prevăzute de legislația națională și europeană în materie la data 

producerii lor. 

Art. 7. Prezenta autorizaţie intră în vigoare la data comunicării societății  

UNION PRIVATE ADVISORS SRL, se publică în buletinul ASF, forma electronică, și va fi 

notificată Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA). 

VICEPREŞEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

 
AUTORIZAŢIA NR. 159 / 10.09.2020 

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. Erste Asset Management S.A. înregistrată la A.S.F. cu  

nr. RG/19793/13.07.2020, completată ulterior prin adresele nr. RG/20022/15.07.2020,  

nr. RG/23102/06.08.2020 și nr. RG/23333/10.08.2020, 

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

09.09.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual: 

AUTORIZAŢIE 

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

Erste Bond Flexible România EUR administrat de S.A.I. ERSTE 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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia publicării Notei de 

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

www.erste-am.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. ERSTE 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. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma 

electronică. 

PREȘEDINTE, 
 

Nicu MARCU 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 159 / 10.09.2020 

 

Fondul Deschis de Investiții Erste Bond Flexible România EUR 

 

 

➢ Prospectul de emisiune - 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului, 3.2.1. Obiectivul 

financiar al Fondului - paragraful: 

Regulile fondului – 3.1. Descrierea obiectivelor Fondului, 3.1.1. Obiectivul financiar al 

Fondului – paragraful: 

Contractul de societate - Capitolul IV Obiectivele Fondului, Art. 4 – paragraful: 
 

(…) 

” Fondul va efectua plasamente în scopul obţinerii unei performanţe superioare următorului 

randament de referinţă: 

 

𝑹 = ∏  

𝑇

𝑖=1

{1 + 0.80 ∗ [
𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛_𝐸𝑈𝑅_𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎𝑖

𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛_𝐸𝑈𝑅_𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎𝑖−1
− 1] + 0.20

∗ [(1 + 𝐸𝑈𝑅𝐼𝐵𝑂𝑅3𝑀𝑖)
1
𝑁 − 1]} − 1 

𝑅                                     = randament de referinţă 

JPMorgan_EUR_Romaniai= valoarea indicelui JP Morgan EURO EMBI Global (EURO 

Emerging Market Bond Index Global) pentru principalele titluri de stat 

ale României denominate în euro. Detalii suplimentare pot fi accesate 

la https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/ib/girg. 

 



EURIBOR3Mi               = rata medie oficială a dobânzilor pe piaţa monetară la care 

instituţiile de  

    credit plasează depozite în euro la trei luni, stabilită în ziua “i” 

∏  𝑇
𝑖=1                 = produs de la 1 la T 

N                = numărul de zile calendaristice din an.” 

 

Se modifică și devine: 

(…) 

” Fondul va efectua plasamente în scopul obţinerii unei performanţe superioare următorului 

randament de referinţă: 

 

𝑅 = ∏  

𝑇

𝑖=1

{1 + 0.60 ∗ [
𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝐸𝑈𝑅𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑖

𝐽𝑃𝑀𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝐸𝑈𝑅𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑖−1

− 1] + 0.20 ∗ [
𝐼𝐶𝐸𝐵𝑜𝑓𝐴𝐸𝑈𝑅𝐺𝑜𝑣𝑖

𝐼𝐶𝐸𝐵𝑜𝑓𝐴𝐸𝑈𝑅𝐺𝑜𝑣𝑖−1

− 1]

+ 0.20 ∗ [(1 + 𝐸𝑈𝑅𝐼𝐵𝑂𝑅3𝑀𝑖)
1
𝑁 − 1]} − 1 

𝑅                                     = randament de referinţă 

JPMorgan_EUR_Romaniai= valoarea indicelui JP Morgan EURO EMBI Global (EURO 

Emerging Market Bond Index Global) pentru principalele titluri de stat 

ale României denominate în euro. Detalii suplimentare pot fi accesate 

la https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/ib/girg. 

 

ICEBofA_EURGovi             = valoarea indicelui ICE BofA Euro Government Index (EG00) 

pentru principalele titluri de stat emise de guvernele statelor din zona 

Euro. Detalii suplimentare pot fi accesate la 

https://indices.theice.com/home. 

 

EURIBOR3Mi               = rata medie oficială a dobânzilor pe piaţa monetară la care 

instituţiile de  

    credit plasează depozite în euro la trei luni, stabilită în ziua “i” 

∏  𝑇
𝑖=1                 = produs de la 1 la T 

N                = numărul de zile calendaristice din an .” 

 

➢ Prospectul de emisiune - 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului, 3.2.2. Politica de 

investiţii a Fondului- paragraful: 

Regulile fondului –3.1. Descrierea obiectivelor Fondului, 3.1.2. Politica de investiții a 

Fondului - paragraful: 

(…) 

” Alocarea strategică din punct de vedere al localizării entităţilor emitente este de 80% în 

instrumente emise/oferite de entităţi înregistrate în România sau care au piaţa principală de 

listare România, în scopul asigurării expunerii investitorilor pe piaţa locală.” 

(...) 

 

Se modifică și devine: 

(…) 

”Alocarea strategică din punct de vedere al localizării entităţilor emitente este de 60% în 

instrumente financiare emise/oferite de entităţi înregistrate în România sau care au piaţa 

principală de listare România si de 20% in instrumente financiare emise/oferite de entitati 

inregistrate in state din zona Euro sau care au piata principala de listare un stat din zona Euro.” 



(...) 

 

➢ Prospectul de emisiune - 3.2. Descrierea obiectivelor Fondului, 3.2.2. Politica de 

investiţii a Fondului-  următorul paragraf, se elimină: 

Regulile fondului –3.1. Descrierea obiectivelor Fondului, 3.1.2. Politica de investiții a 

Fondului - următorul paragraf, se elimină: 
 

(…) 

”Fondul nu va investi în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. şi/sau F.I.A. mai mult 

de 10% din activele sale.” 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 188 / 10.09.2020 

 

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. 17 alin. (5) din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind 

administrarea fondurilor de investiții alternative, 

Ținând cont de prevederile art. 20 alin. (3) lit. a) pct. i) din Legea nr. 74/2015 privind 

administratorii de fonduri de investiții alternative, 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. f) și alin. (3) lit. h) si lit. j) din 

Regulamentul nr. 4/2010, cu modificările și completările ulterioare,  

Luând în considerare prevederile art.72 alin.(4) lit. c) Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 

privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative, 

Analizând solicitarea S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant permanent al 

administratorului unic Franklin Templeton International Services SARL (FTIS), transmisă prin 

adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20429/20.07.2020, completată prin adresa  

nr. RG/23699/13.08.2020, 

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

09.09.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:         

AVIZ 

Art. 1. Se avizează modificările intervenite în Contractul de Depozitare nr. 42/27.04.2016 

încheiat între BRD – Groupe Societe Generale S.A., Fondul Proprietatea SA și  

Franklin Templeton International Services SARL, în conformitate cu Actul adițional 

nr.5/14.07.2020, transmis prin adresa înregistrată la ASF cu nr. RG/20429/20.07.2020, 

completată prin adresa nr. RG/23699/13.08.2020. 

Art. 2. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către administratorul unic al 

Fondului Proprietatea SA și va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, 

forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

 

 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AVIZ NR. 189 / 10.09.2020 

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

(3), art. 8, art.14, art. 27 și art. 28 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 şi completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art. 6 alin.(2) din Titlul VII, Cap II, Legea nr. 247/2005 cu 

modificările și completările ulterioare,  

Luând în considerare prevederile art.72 alin.(4) lit.c) Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 

privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative, 

Ținând cont de dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. b) și c) din Regulamentul nr. 4/2010, 

privind înregistrarea la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și funcționarea Societății 

Comerciale „Fondul Proprietatea” S.A., precum și tranzacționarea acțiunilor emise de aceasta, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere solicitarea Franklin Templeton International S.a.r.l. de avizare a 

modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării  

S.C. Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/20793/22.07.2020, 

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

09.09.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:                  

AVIZ 

Art. 1. Se avizează reducerea capitalului social al Fondului Proprietatea SA de la 

3.959.264.762,44 RON la 3.749.282.292,08 RON, în conformitate cu prevederile Hotărârii 

AGEA nr. 2/28.04.2020. 

Art. 2. Se avizează modificarea prevederilor art. 7 alin. (1) din actul constitutiv al Fondului 

Proprietatea S.A. ca urmare a reducerii capitalului social al Fondului Proprietatea S.A. de la 

3.959.264.762,44 RON la 3.749.282.292,08 RON, astfel: 

”Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 3.749.282.292,08 RON, 

împărțit în 7.210.158.254 de acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON 

fiecare.” 

Art. 3. Prezentul Aviz intră în vigoare la data comunicării lui către administratorul Fondului 

Proprietatea S.A. şi va fi publicat în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma 

electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 1073 / 09.09.2020 

 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. 8 alin. (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, 
  

ținând cont de prevederile art. 173 și art. 174 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, 
 



 în baza prevederilor art. 1, art. 2, art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) 

584/2010 al Comisie de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului în ceea ce privește forma și conţinutul scrisorii standard de notificare și ale 

atestării OPCVM-urilor,  
 

 în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) Secţiunea 7 - Societăţi de investiţii, lit. b) 

Subsecţiunea 2 - Societăţi de investiţii din alte state membre ale căror titluri de participare sunt 

distribuite în România (SISA) din Regulamentul nr.15/2018,  
 

având în vedere notificarea Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF 

Luxemburg cu privire la Amundi  Luxembourg S.A. înregistrată la ASF cu nr.  RG 

24321/18.08.2020,  
 

ținând cont de Atestatul ASF nr. 16/27.02.2020, modificat și completat prin Decizie 

nr.841/09.07.2020, 
 

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: 

DECIZIE 

Art. 1. Se modifică art. 1 paragraful 2 din Atestatul ASF nr. 16/27.02.2020, cu modificările și 

completările ulterioare, prin completarea listei sub-fondurilor distribuite pe teritoriul României 

ale societății de investiții cu Capital Variabil (SICAV) AMUNDI FUND SOLUTIONS 

administrată de Amundi Luxembourg S.A. cu sub-fondul BUY AND WATCH HIGH INCOME 

BOND 11/2025, astfel: 

 

Nr.  

crt. 

Denumire  societate de investiții 

 

Clasa  

 

Nr. de înregistrare în 

Registrul ASF 

 

1. 

 

 

AMUNDI FUND SOLUTIONS  

sub-fond-uri:   

       - BUY AND WATCH HIGH INCOME 

         BOND 01/2025  

       - BUY AND WATCH INCOME 

         DIVERSIFIED BOND 04/2025 

       - BUY AND WATCH OPTIMAL 

YIELD 

         BOND 04/2026  

       - BUY AND WATCH HIGH INCOME 

         BOND 08/2025 

       - BUY AND WATCH HIGH 

INCOME 

         BOND 11/2025 

 

 

 

 

A DIS A 

 

A DIS A 
 

 

A DIS A 

A Distribution EUR 

A DIS A 

 

A DIS A 

 

 

  PJM07SISALUX0013 

   

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

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

   

DECIZIA NR. 1074 / 09.09.2020 

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 solicitării formulate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A. adresate A.S.F. cu 

privire la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea  

SIMBETON S.A.,  

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

09.09.2020, 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 societatea 

SIMBETON S.A., iniţiată de MACON S.R.L., ofertă cu următoarele caracteristici:  

• Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 1.816.057 actiuni, reprezentând 

(4,9427%) din capitalul social, 

• Valoare nominala: 0,10 lei/acţiune, 

• Preţul de cumpărare este de: 0,2128 lei/acţiune, 

• Perioada de derulare: 16.09.2020-29.09.2020,      

• Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION 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 societatea SIMBETON S.A. 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, cu modificarile si completarile 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. 

PREŞEDINTE, 

Nicu MARCU 


