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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 

 

 

ATESTAT NR. 59 / 27.10.2020 

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 prevederile art. 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 Amundi Luxembourg S.A., 

 

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

Luxemburg, transmisă și înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/1444/18.01.2018 și nr. 

RG/1955/19.01.2018, completate prin adresele nr. RG/1454/18.01.2018, RG/7697/12.03.2018, 

nr. RG/9303/26.03.2018, nr. RG/28360/24.08.2018, nr. RG/36946/14.11.2018, nr. 



RG/39905/18.12.2018, nr. RG/20841/16.07.2019, nr. RG/26927/09.09.2019, nr. 

RG/27853/19.09.2019, nr. RG/28087/24.09.2019, nr. RG/28235/25.09.2019, nr. 

RG/5967/25.02.2020, nr. RG 11254/13.04.2020,  

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 înscriu 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) următoarele fonduri cu sub-fondurile aferente, 

administrate de Amundi Luxembourg S.A. și supravegheate  de Commission de Surveillance 

du Secteur Financier – CSSF, după cum urmează: 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire societate de 

administrare 
Denumire Fond deschis de investiții 

 

Nr. de înregistrare în 

Registrul ASF 

1. Amundi Luxembourg 

S.A. 

 

5 Allee Scheffer, 

L-2520 Luxembourg 

1. AMUNDI UNICREDIT PREMIUM 

PORTOFOLIO (fost MYNEXT)  

cu sub-fondurile:   

d) PRUDENTIAL (fost myNEXT BOND); 

e) MULTI-ASSET (fost myNEXT 

MULTI-ASSET); 

f) DYNAMIC (fost myNext EQUITY). 

 

2. AMUNDI S.F. (fost PIONEER S.F.) 

cu sub-fondul: 

a)  EUR COMMODITIES 

CSC06FDIALUX088 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC06FDIALUX089 

 

 

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 

 

ATESTAT NR. 60 / 27.10.2020 

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. 32 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii 

de fonduri de investiţii alternative, 

în conformitate cu prevederile art. 5 pct. 9 lit. c) din Regulamentul nr.15/2018 privind 

Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară,  



luând în considerare prevederile art. 14, art. 15 și art. 16 din Regulamentul (UE) 

nr.345/2013 al Parlamentului European al Consiliului privind fondurile europene cu capital de 

risc,  

având în vedere notificarea Austrian Financial Market Authority (FMA) înregistrată la 

ASF cu nr. RG 29331/08.10.2020, 

în temeiul Deciziei ASF nr. 35/11.01.2019, modificată și completată prin Decizia A.S.F. 

nr. 109/31.01.2020,      

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

Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual: 

ATESTAT 

Art. 1. Se înscrie în Registrul Public al A.S.F. la Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative 

Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre ale căror titluri de 

participare sunt distribuite în România (FIAM) fondul european cu capital de risc (EuVECA) 

Speedinvest x II EuVECA GmbH & Co KG administrat de Speedinvest GmbH și supravegheat 

de Austrian Financial Market Authority (FMA) după cum urmează: 

 

Societatea de 

administrare 

Denumire 

EUVECA 

Țara de origine Nr. de înregistrare în 

Registrul A.S.F. 

Speedinvest 

GmbH 

Speedinvest x II 

EuVECA GmbH & 

Co KG 

Austria CSC09FIAMAUT0015 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 
 

DECIZIA NR. 1272 / 28.10.2020 

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 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, 

prevederile art. 6 și art. 25 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 57 și art.58 

din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

cu modificările si completările ulterioare, 

urmare solicitării formulate de SSIF BRK Financial Group S.A. adresate A.S.F. cu 

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

ARTEGO S.A.,  

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

28.10.2020, 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 

ARTEGO S.A., inițiată de societatea ARTEGO S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:  

• Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este 895.616 acțiuni, reprezentând 

10% din capitalul social; 

• Valoare nominală: 2,5 lei/acțiune; 

• Prețul de cumpărare este de: 7,76 lei/acțiune; 



• Perioada de derulare: 05.11.2020-18.11.2020;     

• Intermediarul ofertei: SSIF BRK Financial Group 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 ARTEGO 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 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 și acceptat condiţiile 

acestuia”. 

 

Art. 6. Prezentul act se va publica în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, varianta 

electronică. 

 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 


