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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 107 / 03.02.2022 

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

și ale art. 14 din Ordonanța de Urgență 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,    

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) 

și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și 

operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, 



având în vedere Sentința civilă intermediară nr. 185/01.10.2021, pronunțată de  

Tribunalul Galați în dosarul nr. 8900/121/2013, prin care s-a decis intrarea în faliment a societății 

Atlas S.A. Galați, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17314/15.10.2021, pentru 

acțiunile emise de societatea Atlas S.A. Galați nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată,  

în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 

insolvenţei, coroborate cu prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a 

hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 

02.02.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:  

DECIZIE 

Art. 1. La data de 09.02.2022, se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul multilateral de 

tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acţiunile emise de societatea  

Atlas S.A. Galați (CUI 1633833). 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară,  

forma electronică.   

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 108 / 03.02.2022 

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

și ale art. 14 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,    

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a) 

și ale art. 90 (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente 

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

având în vedere Sentința civilă intermediară nr. 185/01.10.2021, pronunțată de  

Tribunalul Galați în dosarul nr. 8900/121/2013, prin care s-a decis intrarea în faliment a societății 

Atlas S.A. Galați, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17314/15.10.2021, pentru 

acțiunile emise de societatea Atlas S.A. Galați nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, 



având în vedere Decizia A.S.F. nr. 107/ 03.02.2022 de retragere de la tranzacționare a 

acțiunilor emise de societatea Atlas S.A. Galați, 

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii 

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 02.02.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. La data de 09.02.2022, se radiază din evidenţa Autorității de Supraveghere Financiară 

acţiunile emise de societatea Atlas S.A. Galați (CUI 1633833). 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară,  

forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 109 / 03.02.2022 

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

și ale art. 14 din Ordonanța de Urgență 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,    

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) 

pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății  

Parc S.A. Caracal, din data de 05.08.2021, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacţionare a 

acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.3620/02.09.2021, 

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii 

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 02.02.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. La data de 09.02.2022, se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul multilateral de 

tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acţiunile emise de societatea  

Parc S.A. Caracal (CUI 1518540). 



 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară,  

forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 111 / 03.02.2022 

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

și ale art. 14 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,    

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de 

instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. b) 

pct. A și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza dispozițiilor art. 90 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind 

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

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății  

Parc S.A. Caracal din data de 05.08.2021, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacţionare a 

acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.3620/02.09.2021, 

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 109/03.02.2022, de retragere de la tranzacţionare a 

acţiunilor emise de societatea Parc S.A. Caracal,  

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii 

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 02.02.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. La data de 09.02.2022, se radiază din evidenţa Autorității de Supraveghere Financiară 

acţiunile emise de societatea Parc S.A. Caracal (CUI 1518540). 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară,  

forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 


