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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1174 / 01.10.2020 

 

Având în vedere următoarele: 

 

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 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,    

 

hotărârea AGEA societății METEX COM S.A. DEJ din data de 31.03.2018, publicată 

în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1605/25.04.2018,  

 

Rapoartele curente transmise/publicate de societatea METEX COM S.A. DEJ, conform 

art.8 lit. a) - e) din Regulamentul ASF nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la 

tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de 

tranzacţionare, 

 

prevederile art. 9 din Regulamentul ASF nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de 

la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ 

de tranzacţionare, 

 

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

30.09.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:        

 

 

 



 

DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat 

B.V.B. acţiunile emise de societatea METEX COM S.A. DEJ (CUI 207562) începând cu data 

de 06.10.2020. 

 

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.   

PREŞEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1178 / 02.10.2020 

 

Având în vedere următoarele: 

 

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 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,    

 

hotărârea AGEA societății METEX COM S.A. DEJ din data de 31.03.2018, publicată 

în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1605/25.04.2018,  

 

Rapoartele curente transmise/publicate de societatea METEX COM S.A. DEJ, conform 

art. 8 lit. a) - e) din Regulamentul ASF nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de la 

tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ de 

tranzacţionare, 

 

prevederile art. 9 din Regulamentul ASF nr. 2/2017 privind transferul sau retragerea de 

la tranzacţionare a valorilor mobiliare ale emitenţilor în cazul închiderii unui sistem alternativ 

de tranzacţionare, 

 

având în vedere Decizia A.S.F. nr.1174/01.10.2020 de retragere de la tranzacţionare a 

acţiunilor emise de societatea METEX COM S.A. DEJ, 

 

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

30.09.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:       

DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidenţa A.S.F. acţiunile emise de societatea METEX COM S.A. DEJ 

(CUI 207562) începând cu data de 06.10.2020. 

 

Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.   

PREŞEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1183 / 02.10.2020 

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

lit. a), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 212 alin. (4) 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, 

având în vedere următoarele: 

- adoptarea Hotărârii AGEA nr. 340/25.07.2020, prin care se revocă Hotărârea AGEA 

nr. 416/06.08.2019 de retragere a autorizației de funcționare a societății, fapt ce reflectă lipsa 

diligenței din partea societății de servicii de investiții financiare SHARE INVEST S.A. în 

adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a se asigura, la momentul formulării propunerii de 

reluare a activității și renunțare la cererea de retragere a autorizației, care a fost prezentată în 

AGEA din data de 25.07.2020, că, în situația aprobării propunerii de către acționari, societatea 

poate să transmită hotărârea adoptată, împreună cu documentația completă din care să rezulte 

îndeplinirea cerințelor de personal și capital prevăzute de legislația în vigoare pentru menținerea 

autorizației de societate de servicii de investiții financiare, precum și solicitările de autorizare 

aferente, respectiv notificările care se impuneau, după caz, 

- consecința directă a modului în care societatea a procedat la revocarea Hotărârii AGEA 

nr. 416/06.08.2019 este încetarea aplicării exceptării prevăzute de art. 17 alin. (5) din Legea 

nr.126/2018 și art. 10 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2019, fapt care plasează  

SSIF SHARE INVEST S.A. în situația încălcării prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea 

nr.126/2018 și art. 6 din Regulamentul nr. 15/2019 prin neîndeplinirea condițiilor prevăzute de 

reglementările în vigoare pentru deținerea autorizației de societate de servicii de investiții 

financiare,  

- ținând cont de faptul că, deși societatea de servicii de investiții financiare  

SHARE INVEST S.A. a prezentat un plan etapizat pentru aducerea la îndeplinire a cerințelor 

de capital și personal prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile pe piața de capital, acesta 

nu reprezintă o garanție a aducerii lui la îndeplinire în orizontul de timp apreciat de către 

societate, precum și faptul că intervalul de aducere la îndeplinire are caracterul unui demers 

intenționat de societate, acesta putând fi afectat în modul de aducere la îndeplinire atât de factori 

interni cât și externi societății, 

- constatarea de către A.S.F. a îndeplinirii cerințelor legale de către societatea de servicii 

de investiții financiare SHARE INVEST S.A., pentru menținerea autorizației și reluarea 

activității, nu se poate realiza în intervalul menționat de societate, fiind vorba despre 

parcurgerea, atât de către societate, cât și de către A.S.F., a unui proces similar autorizării unei 

noi societăți de servicii de investiții financiare,  

luând în considerare decizia adoptată de acționarii societății de servicii de investiții 

financiare SHARE INVEST S.A. de a relua activitatea ca societate de servicii de investiții 

financiare și demararea în acest sens a procedurilor necesare în vederea îndeplinirii condițiilor 

prevăzute de legislația în vigoare pentru deținerea acestei calități, ținând cont că la data 

prezentei societatea nu mai îndeplinește aceste cerințe,         

se constată încălcarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 și art. 6 din 

Regulamentul nr. 15/2019, prin neîndeplinirea condițiilor prevăzute de reglementările în 

vigoare pentru deținerea autorizației de societate de servicii de investiții financiare. 

Fapta constituie contravenție conform art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 261 alin. (1) 

lit. a) pct. (x) din Legea nr. 126/2018, 

Având în vedere prevederile art. 252 alin. (1) coroborate cu prevederile art. 261 alin. (2) 

lit. b), alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Legea nr. 126/2018, precum și cele ale art. 150 din 

Regulamentul nr. 5/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment și 



suspendarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare  

SHARE INVEST S.A. 

în baza prevederilor art. 76 alin. (1) și (2), art. 252 alin. (1) coroborate cu prevederile 

art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) și art. 261 alin. (1) lit. a) pct. (x), alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a) și 

alin. (5) din Legea nr. 126/2018, precum și cele ale art. 6 și art. 150 din Regulamentul nr. 5/2019, 

având în vedere informațiile furnizate prin adresele societății de servicii de investiții 

financiare SHARE INVEST S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/31133/28.10.2019, nr. 

RG/33075/12.11.2019, nr. RG/33256/14.11.2019, nr. RG/33389/15.11.2019, nr. 

RG/35179/04.12.2019, nr. RG/14248/12.05.2020, nr. RG/19485/08.07.2020, nr. 

RG/19487/08.07.2020, nr. RG/19614/10.07.2020, nr. RG/21647/29.07.2020, nr. 

RG/24243/18.08.2020 și nr. RG/25697/02.09.2020,  

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

30.09.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act 

individual:   

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează cu avertisment societatea de servicii de investiții financiare  

SHARE INVEST S.A. (CUI 8579448), cu sediul social în Craiova, Str. Mihai Viteazu nr. 4, 

Jud. Dolj, pentru încălcarea prevederilor art. 76 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 126/2018 și 

ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2019. 

Art. 2. Se suspendă autorizația de funcționare a societății de servicii de investiții financiare 

SHARE INVEST S.A. acordată prin Decizia C.N.V.M./A.S.F. nr. 2765/12.08.2003, cu 

modificările și completările ulterioare, până la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza 

emiterii autorizației de funcționare, dar nu mai mult de 90 de zile, de la data suspendării 

autorizației de funcționare a societății, în baza prevederilor art. 261 alin. (3) lit. a) din Legea 

nr.126/2018. 

Art. 3. 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. 4. Prezenta decizie va fi comunicată societății de servicii de investiții financiare  

SHARE INVEST S.A. și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

Art. 5. Prezenta decizie se publică pe site-ul A.S.F. conform prevederilor art. 253 alin. (1) din 

Legea nr. 126/2018. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1193 / 06.10.2020 

privind plângerea prealabilă formulată de doamna Popa Carmen 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 872/15.07.2020 

 

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 

act:56998%200


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 doamna Popa Carmen împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 872/15.07.2020. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23637/12.08.2020, doamna Popa Carmen, 

în calitate de membru al Consiliului de administrație (C.A.) al SIF Oltenia S.A. (denumită în 

continuare petenta), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. 

nr.872/15.07.2020, solicitând ”revocarea în tot a Deciziei /.../, cu consecința exonerării de la 

plata amenzii”. 

În fapt, prin Decizia contestată, petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 

60.000 lei, în calitate de membru al Consiliului de administrație al SIF OLTENIA SA.. 

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 30.09.2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Popa Carmen împotriva Deciziei 

A.S.F. nr. 872/15.07.2020, 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. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1194 / 06.10.2020 

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Nicolae Stoian  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 870/15.07.2020 

 

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 domnul Nicolae Stoian împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 870/15.07.2020. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23542/13.08.2020, domnul Nicolae Stoian, 

în calitate de membru al Consiliului de administrație (C.A.) al SIF Oltenia S.A. (denumit în 

continuare petentul), a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. 

nr.870/15.07.2020, solicitând ”revocarea în tot a Deciziei și pe cale de consecință, revocarea 

tuturor măsurilor dispuse în temeiul acesteia, respectiv cea a sancționării subsemnatului cu 

amendă în cuantum de 60.000 lei, precum și cea a publicării Deciziei pe site-ul A.S.F.-ului, 

întrucât aceasta este nelegală și netemeinică, cu consecința exonerării de la plata amenzii”. 

În fapt, prin Decizia contestată, petentul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 

60.000 lei, în calitate de membru al Consiliului de administrație al SIF OLTENIA S.A. 

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 30.09.2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Nicolae Stoian împotriva Deciziei 

A.S.F. nr. 870/15.07.2020, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului. 

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura 

comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1195 / 06.10.2020 

privind plângerea prealabilă formulată de doamna Radu Anina 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 871/15.07.2020 

 

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 doamna Radu Anina împotriva Deciziei 

A.S.F. nr. 871/15.07.2020. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23674/13.08.2020, completată prin adresa 

înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/24357/18.08.2020, doamna Radu Anina, în calitate de membru 

al Consiliului de administrație (C.A.) al SIF Oltenia S.A. (denumită în continuare petenta), 

prin reprezentant convențional S.C.P. Duțescu și Asociații, a formulat plângere prealabilă 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 871/15.07.2020, solicitând ”revocarea în tot a Deciziei și, pe cale 

de consecință, revocarea tuturor măsurilor dispuse în temeiul acesteia, respectiv cea a 

sancționării subsemnatei cu amendă în cuantum de 60.000 lei, precum și cea a publicării 

Deciziei pe site-ul A.S.F.-ului, întrucât aceasta este nelegală și netemeinică, cu consecința 

exonerării de la plata amenzii”. 

În fapt, prin Decizia contestată, petenta a fost sancționată cu amendă în cuantum de 

60.000 lei, în calitate de membru al Consiliului de administrație al SIF OLTENIA S.A. 

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 30.09.2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de doamna Radu Anina împotriva Deciziei 

A.S.F. nr. 871/15.07.2020, 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. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1196 / 06.10.2020 

privind plângerea prealabilă formulată de domnul Tudor Ciurezu  

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/15.07.2020 

 

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 domnul Tudor Ciurezu împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 869/15.07.2020. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/23675/13.08.2020, completată prin adresa 

înregistrată la A.S.F. sub nr. RG/24358/18.08.2020, domnul Tudor Ciurezu (denumit în 

continuare petentul), în calitate de membru al Consiliului de Administrație (CA) al  

SIF Oltenia S.A., prin reprezentant convențional S.C.P. Duțescu și Asociații, a formulat 

plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. nr. 869/15.07.2020, solicitând ”revocarea 

acesteia, cu consecința exonerării de la plata amenzii”.  

În fapt, prin Decizia contestată, petentul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 

60.000 lei, în calitate de membru al Consiliului de administrație al SIF OLTENIA S.A. 

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 30.09.2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Tudor Ciurezu împotriva Deciziei 

A.S.F. nr. 869/15.07.2020, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta Decizie. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului. 

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară va asigura 

comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1212 / 08.10.2020 

Având în vedere următoarele: 

prevederile 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,  

hotărârea AGEA IFMA S.A. din data de 04.11.2019 de majorare a capitalului social, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 215/20.01.2020,  

solicitările formulate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A., 

prevederile art. 6 alin. (1), art. 161 și art.20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare, 

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

07.10.2020, 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 IFMA S.A., care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului și ale 

B.V.B. cu următoarele caracteristici: 

- Obiectul ofertei: maxim 16.310.789 acţiuni, 

- Perioada de derulare: 13.10.2020 – 12.11.2020, 

- 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 în cadrul ofertei, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere 

Financiară, cu modificările și completările ulterioare. 

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

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

 

 


