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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1429 / 04.12.2020 

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 probată cu modificări şi completări prin 

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

Având în vedere prevederile art. 20 și art. 47 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind 

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările 

ulterioare, 

Ca urmare a solicitărilor SSIF TRADEVILLE S.A.,  

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în 

ședința din data de 03.12.2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:  

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața 

reglementată administrată de Bursa de Valori București a obligațiunilor emise de  

PATRIA BANK S.A. BUCUREȘTI, având următoarele caracteristici: 

a) Nr. Obligațiuni: 16.374,  

b) Valoarea nominală:  500 euro/obligaţiune, 

c) Maturitatea obligaţiunilor: 8 ani,  

d) Dobânda: 6,5%. 

Art. 2. Obligațiunile emise de PATRIA BANK S.A. vor fi înscrise la cota Bursei de Valori 

București, în baza prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare și în conformitate 

cu reglementările Bursei de Valori București. 

 



Art. 3. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 1430 / 04.12.2020 

Având în vedere următoarele: 

prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (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 IOR S.A. din data de 20.10.2020 de majorare a capitalului social, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4083/19.11.2020;  

solicitările formulate de SSIF PRIME TRANSACTION S.A.;  

prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 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 Consiliului A.S.F. adoptate în 

ședința din data de 03.12.2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere, în vederea majorării capitalului social al 

societății IOR S.A. București, care urmează să fie publicat pe website-ul Intermediarului și al 

Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici: 

a)   Obiectul ofertei: maxim 12.530.625 acţiuni; 

b)   Perioada de derulare: 09.12.2020 – 08.01.2021; 

c)   Preţul de subscriere: 0,10 lei/acţiune;  

d)   Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A. București; 

e)   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 şi 

ofertantului, cu luarea în considerare a atribuţiilor fiecăruia. 

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă A.S.F. în termen de cel mult 5 

zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, 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 

 


