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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 196 / 20.02.2020 

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 înființarea, 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 AGEA SELCA S.A. Pitești din data de 23.08.2019 de majorare a capitalului 

social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3914/18.09.2019 și 

hotărârea AGEA SELCA S.A. Pitești din data de 16.12.2019, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a nr. 451/05.02.2020,  

solicitările formulate de SSIF PRIME TRANSACTION 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 

19.02.2020, 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 SELCA S.A. Pitești, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului 

și B.V.B., cu următoarele caracteristici: 

-    Obiectul ofertei: maxim 39.600.075 acţiuni; 

-    Perioada de derulare: 24.02.2020 – 25.03.2020; 

-    Preţul de subscriere: 0,1 lei/acţiune; 

-    Intermediarul ofertei: SSIF PRIME TRANSACTION S.A.; 

-    Locul de subscriere: conform prospectului 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 și 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. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE  

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 198 / 20.02.2020 

privind plângerea prealabilă formulată de Spertheon Holdings Limited împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 1594/20.12.2019 

 

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 Spertheon Holdings Limited împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 1594/20.12.2019. 

În urma verificărilor au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/2264/23.01.2020, societatea Spertheon 

Holdings Limited1 (denumită în continuare petenta), reprezentată convențional prin SCA 

Zamfirescu, Racoți, Vasile & Partners, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F. 

nr. 1594/20.12.2019 (denumită în continuare Decizia contestată/criticată), solicitând revocarea 

acesteia.  

Prin Decizia nr. 1594/20.12.2019, s-au dispus următoarele: 

➢ Art. 1. - Se suspendă drepturile de vot aferente deținerilor directe ale 

societății SPERTHEON HOLDINGS LIMITED, în procent de 93,54% din capitalul 

social al SSIF IEBA TRUST S.A., în temeiul art. 272 alin. (1) lit. c) din Legea 126/2018. 

Acțiunile aferente drepturilor de vot suspendate se iau în considerare la stabilirea 

cvorumului necesar desfășurării adunărilor generale ale acționarilor IEBA TRUST S.A. 

în conformitate cu art. 272 alin. (2) din Legea 126/2018.  

 
1 Companie cipriotă, cu sediul în Themistokli Dervi 15, Margarita House, 1066 Nicosia, Cipru, reprezentată legal prin 

lichidatorul provizoriu, Michalis Avraam  



➢ Art. 2. - Se dispune vânzarea de către SPERTHEON HOLDINGS 

LIMITED a tuturor acțiunilor deținute în procent de 93,54% din capitalul social al SSIF 

IEBA TRUST S.A., în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, 

în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (3) din Legea nr. 126/2018.  

 

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 19.02.2020, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a emis următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Spertheon Holdings Limited împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 1594/20.12.2019, 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. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena-Doina DASCĂLU 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 201 / 20.02.2020 

 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. 31 alin. (7) din Legea nr. 74/2015, privind administratorii 

de fonduri de investiţii alternative,  

în baza prevederilor art. 39 din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea 

fondurilor de investiţii alternative, 

 în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr.15/2018,  

 având în vedere notificările Financial Conduct Authority înregistrate la ASF cu nr. 

RG/602/10.01.2020 și nr. RG/733/13.01.2020, 

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

A.S.F. nr. 109/31.01.2020, 

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

Instrumentelor și Investițiilor Financiare a hotărât emiterea următorului act individual:     

DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din Registrul Public al A.S.F. următoarele SIAM/FIAM notificate de către 

Financial Conduct Authority (FCA) după cum urmează:  

 

Nr. 

crt. 

Denumire SIAM/FIAM Numărul de înregistrare în 

Registrul ASF 

Denumire AFIASMD 

1. Octave Equity Fund CSC08FIAMIRL0042 

prin Decizia nr. 738/20.04.2015 

Octave Investment 

Management LLP 

2. Octave Systematic Fund 

PLC 

PJM09SIAMIRL0019 

prin Decizia nr. 738/20.04.2015 

Octave Investment 

Management LLP 



Nr. 

crt. 

Denumire SIAM/FIAM Numărul de înregistrare în 

Registrul ASF 

Denumire AFIASMD 

3. EUVECA - NorthEdge 

Capital I Fund LP 

CSC08FIAMGBR0044 

prin Decizia nr. 1614/13.07.2015 

NorthEdge Capital LLP 

4. First State European 

Diversified Infrastructure 

Fund FCP - SIF 

PJM09SIAMLUX0009 

prin Decizia nr. 1434/07.10.2014 

– poz. 1 

First State Investments 

(UK) Limited 

5. First State European 

Diversified Infrastructure 

German Feeder Fund SCA, 

SICAV - SIF 

PJM09SIAMLUX0010 

prin Decizia nr. 1434/07.10.2014 

– poz. 2 

First State Investments 

(UK) Limited 

6. First State European 

Diversified Infrastructure 

Feeder Fund II SCA, 

SICAV - SIF 

PJM09SIAMLUX0011 

prin Decizia nr. 

1434/07.10.2014- poz. 3 

First State Investments 

(UK) Limited 

7. First State Funds PLC 

Subfond – First State China 

A Shares 

PJM09SIAMIRL0005 

prin Decizia nr. 1146/29.08.2014 

– poz. 1 

First State Investments 

(UK) Limited 

 

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

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 

 

 


