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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 

 

ATESTAT NR. 19 / 05.03.2020 

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 ERSTE Asset Management GmbH,   

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

înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/2599/29.01.2020,  

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

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

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 RESPONSIBLE STOCK 

GLOBAL Tranche: ERSTE 

RESPONSIBLE STOCK GLOBAL 

EUR R01  

CSC06FDIAUT0079 

 

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

forma electronică.   

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 
 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 276 / 05.03.2020 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 

alin.(3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare, 

Având în vedere următoarele: 

Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și nr. 348/27.02.2015, 

- Sentința nr. 1356/13.05.2015 (pronunțată în dosarul nr. 2221/2/2015) și Decizia 

nr. 2171/09.06.2017 (pronunțată în dosarul nr. 1824/2/2015) prin care Curtea de Apel 

București a admis în parte cererile formulate de către ARIS CAPITAL S.A., respectiv 

SMART CAPITAL INVESTMENTS S.A. în sensul că a dispus suspendarea executării 

Deciziei A.S.F. nr. 346/27.02.2015 până la pronunţarea instanţei de fond și a respins ca 

neîntemeiată cererea de suspendare a executării Deciziilor A.S.F. nr. 347/27.02.2015 şi 

nr. 348/27.02.2015, 

Până la data prezentei, Deciziile A.S.F. nr. 346/27.02.2015, nr. 347/27.02.2015 și 

nr.348/27.02.2015 nu au fost anulate de către instanțele de judecată, 

La data de referință a AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, respectiv, 

20.02.2020 se rețin următoarele: 

- deţinerile privite la nivel de grup identificate în actele individuale mai sus menționate 

au scăzut prin înstrăinarea deținerilor acționarilor OSHIA HOLDING LIMITED, MACELIA 

INVESTMENT LIMITED, și MONTICLIFTI MANAGEMENT LTD, dar fără a se încadra în 

limita legală de deținere de 5% din capitalul social, 

 

- grupul de acționari ai S.I.F. BANAT-CRIȘANA S.A. format din ARIS CAPITAL S.A., 

TORCH INVEST SRL ȘI SMART CAPITAL INVESTMENT S.A. are o deținere cumulată de 



12,22777% din capitalul social al emitentului, depășind astfel limita de deținere de 5% din 

capitalul social prevăzută de art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Ipotezele/principiile avute în vedere la emiterea Deciziei nr. 346/27.02.2015 pentru 

stabilirea prezumțiilor de acțiune concertată au fost menținute prin Legea nr. 24/2017. 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în 

aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 04.03.2020, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., are obligația să adopte măsurile necesare 

în cadrul AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, astfel încât grupul format din 

acționarii ARIS CAPITAL S.A., TORCH INVEST SRL. și SMART CAPITAL 

INVESTMENTS S.A., prezumat că acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. 

BANAT CRIȘANA S.A. să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu 

nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe 

site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite 

la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

p. PREȘEDINTE 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

 

DECIZIA NR. 277 / 05.03.2020  

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 

alin.(3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare, 

Conform declarației SIF OLTENIA S.A. emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din 

Legea nr. 297/2004 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/4588/07.02.2020, SIF OLTENIA S.A. 

acționează în mod concertat cu următoarele persoane: ALIMENTARA S.A., FLAROS S.A., 

MERCUR S.A., UNIVERS S.A., VOLTALIM S.A., dna. Radu Anina și cu dl. Ciurezu Tudor. 

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 20.02.2020, data 

de referință a AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, deținerile cumulate ale „Grupului 

SIF OLTENIA” sunt de 25.873.046 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000002% din capitalul social, 

depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.  

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei, 

 

În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) 

și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA 



S.A., dl. Ciurezu Tudor, dna. Radu Anina, ALIMENTARA S.A., FLAROS S.A., MERCUR 

S.A., UNIVERS S.A., VOLTALIM S.A., acționează în mod concertat în legătură cu emitentul 

S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în 

aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

 În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 04.03.2020, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Conducerea S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare 

în cadrul AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, astfel încât grupul format din 

acționarii: SIF OLTENIA S.A., dl. Ciurezu Tudor, dna. Radu Anina, ALIMENTARA S.A., 

FLAROS S.A., MERCUR S.A., UNIVERS S.A., VOLTALIM S.A., care acţionează în mod 

concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., să nu poată exercita 

drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 2861 alin. (1) din Legea 

nr.297/2004 cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe 

site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite 

la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 278 / 05.03.2020 

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 

alin.(3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare, 

Conform declarației SIF OLTENIA S.A. emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din 

Legea nr. 297/2004 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/4588/07.02.2020, SIF OLTENIA S.A. 

acționează în mod concertat cu următoarele persoane: ALIMENTARA S.A., FLAROS S.A., 

MERCUR S.A., UNIVERS S.A., VOLTALIM S.A., dna. Radu Anina și cu dl. Ciurezu Tudor. 

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 20.02.2020, data 

de referință a AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, deținerile cumulate ale „Grupului 

SIF OLTENIA” sunt de 25.873.046 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000002% din capitalul social, 

depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.  

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei, 

În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) 

și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA 

S.A., dl. Ciurezu Tudor, dna. Radu Anina, ALIMENTARA S.A., FLAROS S.A., MERCUR 

S.A., UNIVERS S.A., VOLTALIM S.A., acționează în mod concertat în legătură cu emitentul 

S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., 



În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în 

aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

 În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 04.03.2020, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. are obligația să dispună măsurile necesare pentru a 

înregistra în evidențele sale suspendarea exercitării drepturilor de vot pentru acțiunile emise de 

S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. ce depășesc 5% din drepturile de vot și care sunt deținute de 

acționarii: SIF OLTENIA S.A., dl. Ciurezu Tudor, dna. Radu Anina, ALIMENTARA S.A., 

FLAROS S.A., MERCUR S.A., UNIVERS S.A., VOLTALIM S.A. 

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe 

site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată DEPOZITARULUI CENTRAL S.A. și S.I.F. 

BANAT CRIȘANA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării 

corespunzătoare a investitorilor. 

p. PREȘEDINTE, 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  

 

DECIZIA NR. 279 / 05.03.2020  

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 

alin.(3), art. 7 alin. (2) 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 și completările ulterioare, 

Conform declarației SIF OLTENIA S.A. emisă în aplicarea prevederilor art. 2861 din 

Legea nr. 297/2004 înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/4588/07.02.2020, SIF OLTENIA S.A. 

acționează în mod concertat cu următoarele persoane: ALIMENTARA S.A., FLAROS S.A., 

MERCUR S.A., UNIVERS S.A., VOLTALIM S.A., dna. Radu Anina și cu dl. Ciurezu Tudor. 

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 20.02.2020, data 

de referință a AGEA convocată pentru data de 10/11.03.2020, deținerile cumulate ale „Grupului 

SIF OLTENIA” sunt de 25.873.046 acțiuni SIF1 reprezentând 5,000002% din capitalul social, 

depășind astfel limita de 5% prevăzută de art. 2861 alin. (1) din Legea nr. 297/2004.  

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei, 

În temeiul prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. a) 

și c) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF OLTENIA 

S.A., dl. Ciurezu Tudor, dna. Radu Anina, ALIMENTARA S.A., FLAROS S.A., MERCUR 

S.A., UNIVERS S.A., VOLTALIM S.A., acționează în mod concertat în legătură cu emitentul 

S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., 

În baza prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în 

aplicarea prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 

 În baza hotărârii adoptate în şedinţa din data de 04.03.2020, Consiliul Autorității de 

Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

 



DECIZIE 

Art. 1. Grupul format din acționarii: SIF OLTENIA S.A., dl. Ciurezu Tudor, dna. Radu Anina, 

ALIMENTARA S.A., FLAROS S.A., MERCUR S.A., UNIVERS S.A., VOLTALIM S.A., 

care acţionează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A. are 

obligaţia de a se încadra în prevederile art. 2861 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi ale Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 6/2012, în termen de 3 luni 

de la data emiterii actului individual. 

Art. 2. În situația în care obligația prevăzută la art. 1 din prezenta decizie nu este îndeplinită, 

A.S.F. va dispune măsuri sancționatorii în conformitate cu prevederile art. 271, art. 272 alin.(2) 

lit. f) și art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. 

Contestația nu suspendă executarea. 

Art. 4. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe 

site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată SIF BANAT CRIȘANA S.A., SIF OLTENIA 

S.A., dlui. Ciurezu Tudor, dnei. Radu Anina, ALIMENTARA S.A., FLAROS S.A., MERCUR 

S.A., UNIVERS S.A., VOLTALIM S.A., și se va transmite la operatorul de piață în vederea 

informării corespunzătoare a investitorilor. 

p. PREȘEDINTE 

PRIM-VICEPREȘEDINTE 

Elena Doina DASCĂLU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 283 / 06.03.2020 

 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 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. înregistrată la ASF 

cu nr. RG/4535/07.02.2020,  

ținând cont de Decizia ASF nr. 956/24.07.2019,  

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 anexa Deciziei ASF nr. 956/24.07.2019 prin completarea listei sub-

fondurilor distribuite de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. pe teritoriul 

României cu subfondul Absolut Return Multi Strategy Fund, în forma prezentată în anexă.  

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

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Anexa Deciziei ASF nr. 283 / 06.03.2020       
 

 

 
 

Nr.  

crt. 

Autoritatea competenta din 

statul membru de origine 
Denumire societate de investiții 

 

Nr. de înregistrare în 

Registrul ASF 

 

1. 

Commission de 

Surveillance du Secteur 

Financier Luxembourg 

 

 

FIDELITY FUNDS 

sub-fond-uri: 

- European Growth Fund;  

- Greater China Fund; 

- Flexible Bond Fund; 

- US Dollar Bond Fund; 

- Latin America Fund; 

- Euro Stoxx 50 ™ Fund; 

- World Fund; 

- Smart Global Defensive Fund; 

- Smart Global Moderate  Fund;  

- Euro Blue Chip Fund; 

- Global Technology Fund; 

- Eurpean High Yield Fund; 

- Global  Health Care Fund; 

- Global Consumer Industries Fund; 

- European Larger Companies Fund; 

- European Dynamic Growth Fund; 

- US High Yield Fund; 

- Euro Short Term Bond  Fund;  

- Global Multi Asset Tactical Moderate Fund;  

- Global Multi Asset Tactical Defensive Fund;  

- Global  Dividend Fund; 

- Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund;  

- Global High Yield Fund; 

- Global Income Fund; 

- Global Multi Asset Income Fund; 

- America Fund;  

- Emerging Markets Fund; 

- Asian Special Situations Fund; 

- China Focus Fund;  

- China Consumer Fund; 

- Absolute Return Multi Strategy Fund. 

PJM07SISALUX0011 

 

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

 

 


