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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 10 / 17.01.2022 

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.14 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. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 9 alin. (7) din  

O.U.G. 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, aprobată prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a), alin. (2) și alin (4), art. 32 alin. (1) și 

art. 33 alin. (1) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) și lit. k) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind 



autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament 

colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori 

mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 32 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile 

aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la 

entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările 

ulterioare,   

având în vedere solicitarea SAI CERTINVEST S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa cu 

nr. RG/36100/07.12.2021, completată prin adresele cu nr. RG/37289/20.12.2021 și 

RG/37689/22.12.2021, 

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

Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.01.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea intervenită în modul de organizare şi funcţionare a  

SAI CERTINVEST S.A. (CUI 6175133), ca urmare a majorării capitalului social de la 

4.684.322,56 lei la 6.684.322,56 lei, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale 

Extraordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 24.09.2021 şi cu actul constitutiv actualizat al 

societăţii.  

Art. 2. SAI CERTINVEST S.A. are obligaţia de a transmite la A.S.F. copia certificatului de 

înregistrare menţiuni, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național 

al Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare ca urmare 

a majorării capitalului social, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către 

A.S.F. 

Art. 3. Autorizaţia nr. 10/17.01.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către  

SAI CERTINVEST S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 


