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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 32 / 14.02.2022 

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

alin. (1) şi alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 şi ale 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, 

în baza prevederilor art. 63 și ale art. 65 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de 

plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată prin Legea 

nr.10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 



în temeiul art. 153, art. 154 și al art. 155 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind 

autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament 

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

mobiliare, cu modificările și completările ulterioare,  

având în vedere solicitarea S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A., înregistrată la 

Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG/37262/20.12.2021, completată cu adresele  

nr. RG/209/04.01.2022 și nr. RG/1093/13.01.2022,  

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a 

hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.02.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:    

AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în documentele Fondul Deschis de Investiții  

YOU INVEST Active RON administrat de S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.,  

C.U.I. 24566377, în conformitate cu Prospectul de emisiune, Regulile fondului și Contractul de 

societate, în forma prevăzută în Anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2 Se autorizează schimbarea denumirii Fondul Deschis de Investiții YOU INVEST Active 

RON în Fondul Deschis de Investiții Erste Mix Prudent RON. 

Art. 3. (1) În termen de două zile lucrătoare de la data comunicării prezentei autorizații,  

S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligația publicării Notei de informare către 

deţinătorii de unităţi de fond. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de 

informare. 

(2) S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. are obligaţia de a transmite A.S.F. 

dovada publicării notei de informare prevăzute la alin. (1) pe website-ul propriu (cu includerea 

unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiţii) în ziua lucrătoare 

imediat următoare publicării.    

Art. 4. Investitorii Fondului Deschis de Investitii YOU INVEST Active RON care nu sunt de 

acord cu modificările intervenite în documentele fondului, au posibilitatea ca în intervalul de  

10 zile dintre data publicării Notei de informare a investitorilor şi data intrării în vigoare a 

modificărilor autorizate, să răscumpere unităţile de fond deţinute, în condițiile prevăzute în 

documentele fondului anterior intrării în vigoare a acestor modificări.  

Art. 5. Autorizația nr.32/14.02.2022 intră în vigoare la data comunicării sale către  

S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A. şi va fi publicată în Buletinul Autorității de 

Supraveghere Financiară, forma electronică. 

 PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

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



 

Anexă la Autorizația nr. 32 / 14.02.2022 

 

✓ Prospectul de emisiune - Introducere, se introduce următorul paragraf: 

”Schimbarea denumirii Fondului și a politicii de investiții este autorizată de către Autoritate prin Autorizația 

nr. .......................”. (...) 

 

✓ Prospectul de emisiune - Introducere, paragrafele doi și trei se modifică și vor avea următorul 

conținut: 

(...) ”În conformitate cu reglementările în vigoare, Regulile Fondului Deschis de Investiţii  

ERSTE MIX PRUDENT RON sunt parte integrantă a prezentului Prospect de emisiune, fiind anexă la 

acesta. 

Informaţii complete despre Fondul Deschis de Investiţii ERSTE MIX PRUDENT RON, denumit în 

continuare Fondul, se pot obţine la sediul S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. din Bucureşti Bld. 

Aviatorilor nr. 92, sector 1, tel: 0372 269 999; fax: 0372 870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de 

web: www.erste-am.ro. Notificări ale S.A.I. ERSTE Asset Management S.A. vor fi publicate în cotidianul 

Ziarul Financiar.” (...) 

 

✓ Prospectul de emisiune - 1. Datele de identificare ale societăţii de administrare a investiţiilor, 

ultimul paragraf se modifică și va avea următorul conținut: 

 (...) ”SAI ERSTE administrează Fondurile Deschise de Investiţii: ERSTE Liquidity RON,  

ERSTE Ba lanced RON, ERSTE Equity România, ERSTE Bond Flexible RON, ERSTE Bond Flexible 

România EUR, ERSTE MIX PRUDENT EUR, YOU INVEST Active EUR, ERSTE MIX PRUDENT RON 

precum şi portofolii individuale de investiţii ale persoanelor fizice, juridice sau ale entităţilor fără 

personalitate juridică.” 

 

✓ Prospectul de emisiune - 1.3. Consiliul de supraveghere, primul paragraf se modifică și va avea 

următorul conținut: 

” Consiliul de supraveghere al SAI ERSTE este format din următorii membrii: 

Thomas Kraus – Preşedinte al Consiliului de Supraveghere 

Experienţă de peste 20 de ani pe piaţa capital internationala, cu expertiza in vanzarea si managementul 

produselor si serviciilor de investitii. Expetiza si cunostintele au fost acumulate in cadrul instutiilor 

financiare prestigioase, precum: Erste Asset Management GMBH, Invesco Asset Management GMBH, 

Invesco Bank Osterreich GMBH.” (...) 

 

✓ Prospectul de emisiune - 1.4. Politica de Remunerare, se introduce următorul paragraf: 

 (...) ”Responsabilitatea pentru aplicarea principiilor Politicii de remunerare SAI Erste aparține: conducerii 

superioare, funcțiilor de control si directorilor de Departamente.” (...) 

 

✓ Prospectul de emisiune - 3.1. Identitatea Fondului, primul și al treilea paragraf se modifică și 

vor avea următorul conținut: 



”Fondul Deschis de Investiţii ERSTE MIX PRUDENT RON, administrat de SAI ERSTE a fost autorizat 

de CNVM prin Decizia nr. 1870/09.10.2007 şi este înregistrat cu nr. CSC06FDIR/400042 din Registrul 

Public al Autorităţii.” (...) 
 
”În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor 

Europene – The European Fund Classification EFC Categories, Iulie 2020), unde şi Asociaţia 

Administratorilor de Fonduri din România este membră, ţinând seama de politica de investiţii prevăzută în 

prezentul Prospect de emisiune, Fondul este un fond multi-active (diversificat), de tip defensiv.” (...) 

 

✓ Prospectul de emisiune - 3.2.2. Politica de investiţii a Fondului, respectiv Regulile fondului - 

3.1.2. Politica de investitii a Fondului, paragrafele doi, trei, patru și cinci se modifică și vor avea 

următorul conținut: 

 (...) ”Fondul va investi până la 35% din activele sale în actiuni și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M 

şi/sau F.I.A. care investesc preponderent în actiuni. Restul activelor fondului vor fi investite in obligatiuni 

guvernamentale sau corporative și/sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau F.I.A. care investesc 

preponderent în obligatiuni guvernamentale sau corporative sau in alte instrumente financiare, in conditiile 

si limitele permise de reglementarile in vigoare.” (...) 

 

✓ Prospectul de emisiune - 3.2.2. Politica de investiţii a Fondului, respectiv Regulile fondului - 

3.1.2. Politica de investitii a Fondului, paragraful opt se modifică și va avea următorul conținut: 

 (...) ”Limitele maxime ale investițiilor efectuate în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare 

admise la tranzacționare la bursele din țările terțe menționate: 

1. Statele Unite al Americii: 30 % din activ 

2. Marea Britanie: 30 % din activ 

3. Elveția: 30 % din activ.” (...) 

 

✓ Prospectul de emisiune - 3.3. Descrierea caracteristicilor titlurilor de participare, paragraful 

cinci se modifică și va avea următorul conținut: 

”Participarea la Fond este deschisă persoanelor fizice, juridice sau entităților fără personalitate juridică, 

române sau străine.” 

 

✓ Prospectul de emisiune - 3.4.1. Proceduri pentru subscrierea și răscumpărarea titlurilor de 

participare, paragraful patru se modifică și va avea următorul conținut: 

 (...) ”Documentele inițiale de subscriere, încheiate cu SAI ERSTE sau cu distribuitorul Fondului cuprind 

declarația investitorului prin care confirmă că a primit, a citit şi a înţeles prevederile Prospectului de 

emisiune al Fondului Deschis de Investiţii ERSTE MIX PRUDENT RON.” (...) 

 

✓ Prospectul de emisiune - 3.6.2.1 Remunerarea societăţii de administrare a investiţiilor, primul 

paragraf se modifică și va avea următorul conținut: 

”La data autorizării prezentului Prospect de emisiune, valoarea comisionului de administrare este de 1,25% 

pe an, respectiv 0,1041% pe luna, calculat la valoarea medie a activului total administrat în luna respectivă.” 

(...) 

 

✓ Regulile fondului – Introducere – paragraful unic se modifică și va avea următorul conținut: 



”Citiţi prevederile Prospectului de emisiune al Fondului Deschis de Investitii ERSTE MIX PRUDENT 

RON.” 

 

✓ Regulile fondului - 1.1. Datele de identificare a societatii de administrare a investitiilor, primul 

paragraf se modifică și va avea următorul conținut: 

”Societatea de administrare a Fondului Deschis de Investiţii ERSTE MIX PRUDENT RON denumit în 

continuare ”Fondul”, este S.A.I. ERSTE Asset Management S.A., denumită în continuare ”SAI Erste”, 

societate administrată în sistem dualist, constituită în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform 

reglementărilor specifice aplicabile pieţei de capital, cu o durată de funcţionare nedeterminată, înregistrată 

la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/17060/2008, Cod unic de înregistrare RO24566377, având 

sediul în Bucureşti,  

Bld. Aviatorilor nr. 92, sector 1, capital social subscris şi varsat 6.000.000 lei tel: 0372 269 999, fax: 0372 

870 995; e-mail: office@erste-am.ro; adresa de web: www.erste-am.ro.” (...) 

 

✓ Regulile fondului - 3.1.5. Durata recomandata de investire, se modifică și va avea următorul 

conținut: 

”Având în vedere natura plasamentelor care urmează a fi realizate de Fond, se recomandă investitorilor 

plasarea resurselor financiare pe un termen de minim 2 ani.” 

✓ Regulile fondului - 3.1.6. Factori de risc, se introduce următorul paragraf: 

”Riscul de durabilitate înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, în 

cazul în care se produce, ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra valorii investiției. Materializarea 

riscurilor legate de durabilitate poate avea un impact asupra instrumentelor financiare pe termen mediu şi 

lung. 

Atât instrumentele financiare derivate cât și instrumentele financiare care incorporează un instrument 

financiar derivat au un grad de risc mai ridicat față de instrumentele financiare de tipul acțiunilor şi 

obligațiunilor și sunt de regulă tranzacționate în afara piețelor reglementate. Expunerea globală rezultată ca 

urmare a utilizării instrumentelor financiare derivate, inclusiv a valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei 

monetare care integrează un instrument financiar derivat nu va depăşi valoarea totală a activului net al 

Fondului.” 

✓ Regulile fondului - 3.3.1. Proceduri pentru subscrierea titlurilor de participare, paragraful 

patru se modifică și va avea următorul conținut: 

 (...) ”Documentele inițiale de subscriere, încheiate cu SAI ERSTE sau cu distribuitorul Fondului cuprind 

declarația investitorului prin care confirmă că a primit, a citit şi a înţeles prevederile Prospectului de 

emisiune al Fondului Deschis de Investiţii ERSTE MIX PRUDENT RON.” (...) 

 

✓ Contractul de societate - Introducere, paragraful doi se modifică și va avea următorul conținut: 

 (...) ”SAI ERSTE Asset Management SA (SAI ERSTE) este administrator a fondului deschis de investitii 

Erste Mix Prudent RON denumit în continuare Fondul, care s-a constituit ca urmare a unei oferte publice 

continue de titluri de participare, ofertă autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in 

continuare Autoritatea.” 

 

✓ Contractul de societate - Capitolul I Denumirea Fondului, articolul 1 se modifică și va avea 

următorul conținut: 

”Art. 1 Denumirea Fondului este Fondul Deschis de Investitii Erste Mix Prudent RON.” 



 

✓ Contractul de societate - Capitolul IV Obiectivele Fondului, articolul 4 se modifică și va avea 

următorul conținut: 

”Art. 4 Obiectivul Fondului constă în mobilizarea de resurse financiare, printr-o ofertă publică continuă de 

titluri de participare, în vederea efectuării de plasamente pe pieţele monetare şi de capital, în condiţiile unui 

grad de risc mediu, specific politicii de investiţii prevăzută în Prospectul de emisiune.” 

 

✓ Contractul de societate - Capitolul V Titluri de participare, articolul 9, primul paragraf se 

modifică și va avea următorul conținut: 

”Art. 9 Participarea la Fond este deschisă persoanelor fizice, juridice sau entităților fără personalitate 

juridică, române sau străine, care subscriu / achiziționează titluri de participare și plătesc suma subscrisă în 

contul colector al Fondului sau in urma dobândirii acestora prin mostenire sau fuziune.” 

 

✓ Contractul de societate - Capitolul V Titluri de participare, articolul 10,  

primul paragraf, se modifică și va avea următorul conținut: 

”Art. 10 Investitorii devin parte a Contractului de societate prin semnarea documentelor inițiale de 

subscriere prin care confirma faptul ca au primit, au citit si au înțeles Prospectul de emisiune al Fondului 

Deschis de Investiţii Erste Mix Prudent RON.” 

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

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 33 / 15.02.2022 

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. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), 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, 

având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (4), art. 32 alin. (1), art.33 

alin. (1) lit. b) și lit. k), alin. (2) și alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, cu modificările și 

completările ulterioare,  

în baza prevederilor art. 1 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1), alin. (3) lit. a) și  

lit. b) și alin. (4), art. 7 alin. (1) și alin. (2) și art. 9 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012 

privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a 

investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de 

capital cu modificările și completările ulterioare,    

având în vedere solicitarea OTP Asset Management România S.A.I. S.A. înregistrată la 

A.S.F. cu nr. R.G. 33857/10.11.2021, completată cu adresele nr. R.G./33606/08.11.2021,  

nr. R.G./35445/26.11.2021, nr. R.G./37963/27.12.2021 și nr. R.G./1887/25.01.2022, 

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și a 

hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 09.02.2022,  



Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizaţiei de funcţionare a OTP Asset Management România 

S.A.I. S.A. ca urmare a extinderii obiectului de activitate al societăţii, în baza  

Deciziei Directoratului nr. 30_2 din data de 21.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 5 

alin.(3) lit. a) și lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012 și cu actul constitutiv actualizat.  

Art. 2. OTP Asset Management România S.A.I. S.A. va avea următorul obiect de activitate: 

„(1). Societatea va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau 

în alt stat membru.  

(2). Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. menționată la alin. (1), societatea poate administra şi 

alte organisme de plasament colectiv care nu sunt reglementate de OUG nr. 32/2012 privind 

organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, 

precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, sub 

condiția autorizării A.S.F. şi pentru care Societatea face obiectul unei supravegheri prudenţiale, 

dar ale căror titluri de participare nu pot fi comercializate în alte state membre în temeiul 

prevederilor OUG 32/2012.  

(3) Prin excepţie de la alin. (1) si (2), Societatea poate desfăşura, suplimentar activităţii de 

administrare a O.P.C.V.M., şi următoarele activităţi: 

a) administrarea portofoliilor individuale de investiţii, inclusiv a celor deţinute de către fondurile 

de pensii, pe bază discreţionară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste 

portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;  

b) servicii conexe:  

(i) consultanţa de investiţii privind unul sau mai multe instrumente financiare;  

(ii) activitatea de păstrare şi administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de 

plasament colectiv.  

(4) Domeniul principal de activitate al Societăţii este: Activitate de administrare a fondurilor – 

COD CAEN 663. Activitatea principală a Societăţii constă în: Activitati de administrare a 

fondurilor– COD CAEN 6630, sau astfel cum această activitate va fi codificată în viitor.  

(5) Obiectele secundare de activitate ale Societăţii sunt:  

- Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare - COD CAEN 6612;  

- Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii 

- COD CAEN 6619.”. 

 



Art. 3. OTP Asset Management România S.A.I. S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de 

Supraveghere Financiară copia certificatului de înregistrare, în termen de maximum 10 zile de la 

data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerţului a modificării intervenite în modul 

de organizare şi funcţionare, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către 

A.S.F. 

Art. 4. (1) În termen de maximum 60 de zile de la data autorizării extinderii obiectului de activitate, 

în sensul includerii administrării portofoliilor individuale de investiţii, OTP Asset Management 

România S.A.I. S.A. are obligaţia să prezinte la A.S.F. dovada dobândirii calităţii de membru al 

Fondului de compensare a investitorilor.  

(2) OTP Asset Management România S.A.I. S.A. poate presta activitatea de administrare a 

portofoliilor individuale de investiţii numai după data îndeplinirii condiţiei menţionate anterior. 

Art. 5. Autorizația nr. 33/15.02.2022 intră în vigoare la data comunicării sale  

OTP Asset Management România S.A.I. S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 34 / 18.02.2022 

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

(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale 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, 

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) lit. h) și ale art. 10 alin. (1) din Legea 

nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile art. 81 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 243/2019 privind 

reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative, 

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la A.S.F. prin adresa 

cu nr. RG/2666/31.01.2022, completată prin adresa cu nr. RG/3783/07.02.2022,  

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

Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 16.02.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 



AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în cuprinsul Actului constitutiv al  

S.I.F. TRANSILVANIA S.A., cod de înregistrare fiscală 3047687, în conformitate cu  

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania din 

28.01.2022, în forma prezentată în anexă, parte integrantă a prezentei autorizații. 

Art. 2. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligaţia de a transmite Autorității de Supraveghere 

Financiară copia certificatului de înregistrare menţiuni și copia noului certificat de înregistrare, în 

termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Brașov a Actului constitutiv actualizat, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 

autorizației emise de către A.S.F.  

Art. 3. Autorizația nr. 34 / 18.02.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către  

S.I.F. TRANSILVANIA S.A. şi va fi publicată în Buletinul Autorității de Supraveghere 

Financiară, forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

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

 

Anexă la Autorizația A.S.F. nr. 34 / 18.02.2022 

 

Denumirea documentului se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Actul Constitutiv al Societăţii TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. actualizat la 

data de 28.01.2022” 

 

Preambulul actului constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Prezentul Act Constitutiv al Societăţii TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. a fost 

actualizat în temeiul art. 4 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii din data 

de 28 ianuarie 2022, cu respectarea dispoziţiilor art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată în anul 2004, 

cu modificările şi completările ulterioare. La actualizarea prezentului Act Constitutiv a fost avut în vedere 

Actul constitutiv al societăţii nr. 7738/04.10.2021 actualizat conform Autorizaţiei A.S.F. nr. 

234/19.11.2021”. 

 

Art. 1 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Denumirea societăţii este Transilvania Investments Alliance S.A. În toate actele, facturile, 

anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele 



"societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social subscris şi vărsat, numărul de înregistrare 

din registrul comerţului şi anul, codul fiscal, sediul societăţii şi menţiunea că este autoadministrată în sistem 

dualist.” 

 

Art. 2 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Societatea TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. Braşov este persoană juridică 

română organizată sub formă de societate pe acţiuni (S.A.). Societatea este listată la  

Bursa de Valori București, tranzacţionarea acţiunilor fiind supusă regulilor aplicabile pieţei reglementate 

și fondurilor de investiții alternative de tip închis.” 

 

Art. 2 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Societatea este Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), de tip 

ȋnchis, diversificat, ȋnfiinţat ca societate de investiţii, autoadministrat. De asemenea, Societatea este 

autorizată ca Administrator de Fonduri de Investiţii Alternative (A.F.I.A.).” 

 

Art. 6 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(3) Societatea poate desfăşura, în cadrul administrării colective şi alte activităţi, precum: 

a) administrarea entităţii: 

(i) servicii juridice şi de contabilitate ale fondului; 

(ii) cereri de informare din partea clienţilor; 

(iii) evaluarea şi stabilirea preţului, inclusiv returnări de taxe; 

(iv) controlul respectării legislaţiei aplicabile; 

 (v) distribuţia veniturilor; 

(vi) emisiuni de titluri de participare; 

(vii) decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate; 

(viii) ţinerea evidenţelor; 

b) activităţi legate de activele fondului, şi anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor 

de administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanţă 

acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, 

consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile de entităţi, precum şi alte servicii legate de 

administrarea F.I.A. şi a societăţilor şi a altor active în care a investit.” 

 

Art. 9 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 



”Orice schimbare va interveni în situaţia juridică a acţionarilor societăţii, din diverse cauze, va fi 

comunicată de către persoana interesată la Depozitarul Central S.A. Nu vor fi opozabile Societăţii niciuna 

dintre schimbările intervenite în situatia acţionarilor care nu sunt comunicate şi înregistrate în evidenţele 

Depozitarului Central S.A.” 

 

Art. 9 alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Societatea îşi poate răscumpăra propriile acţiuni, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile 

operaţiunilor de răscumpărare de acţiuni de către o societate admisă la tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată.” 

 

Art. 10 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Fiecare acţionar are dreptul la dividende proporţional cu cota sa de participare la capitalul social. 

Fixarea dividendelor şi termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor se vor decide prin hotărâre a 

Adunării Generale. Societatea în calitate de societate plătitoare a dividendelor ȋşi deduce din sumele de 

plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plăţii. Plata dividendelor şi a oricăror sume cuvenite 

deţinătorilor de valori mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul Depozitarului Central 

S.A. şi al participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi registru, conform legii.” 

 

Art. 14 alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Societatea poate permite acţionarilor săi participarea şi votul ȋn cadrul Adunării Generale prin 

mijloace electronice de transmisie a datelor stabilite prin procedurile privind desfăşurarea şi organizarea 

Adunărilor Generale.” 

 

Art. 22 alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Regulile de evaluare a activelor societăţii sunt elaborate cu respectarea principiilor prevăzute de 

legislaţia naţională şi europeană în vigoare, iar prezentarea detaliată a acestora şi politica de investiţii a 

Societăţii se regăsesc în Regulile Fondului.” 

 

Art. 22 alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Valoarea activului net (V.A.N.) şi valoarea unitară a activului net (V.U.A.N.) ale Societăţii se vor 

calcula cu o frecvenţă lunară, cu respectarea reglementărilor ȋn vigoare aplicabile.” 

 

Art. 22 alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Valoarea activului net şi valoarea unitară a activului net ale Societăţii sunt certificate de către 

depozitarul activelor societăţii, pe baza instrucţiunilor și documentelor transmise acestuia de  către 

Societate.” 



 

Art. 22 alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”V.A.N. și V.U.A.N. vor fi făcute publice de către Societate pe site-ul acesteia și prin intermediul 

sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.” 

 

Art. 22 alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Societatea are următoarele obligații în legătură cu regulile privind evaluarea activelor societăţii: 

a) Să publice regulile de evaluare pe site-ul Societăţii, ȋn formă actualizată; 

b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile de evaluare, cu cel puțin 30 de 

zile înainte de aplicare; 

c) Să notifice investitorii în legatură cu orice modificare a regulilor mai sus menționate prin 

intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul Societăţii și prin intermediul sistemului de 

diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.” 

 

Art. 24 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Societatea poate dobândi şi deţine active numai în condiţiile admise de legislaţia în vigoare. Politica 

de investiţii și regulile prudențiale sunt stabilite de către Societate și vor fi reglementate în Declaraţia de 

Politică Investiţională, cu respectarea limitărilor investiţionale prevăzute de reglementările legale aplicabile 

în vigoare şi de Regulile fondului.” 

 

Art. 24 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Societatea are următoarele obligații în legătură cu regulile prudenţiale privind politica de investiţii 

a societăţii: 

a) Să publice regulile prudenţiale privind politica de investiţii pe site-ul Societatii, ȋn formă 

actualizată; 

b) Să notifice A.S.F. cu privire la orice modificări privind regulile prudenţiale privind politica de 

investiţii; 

c) Să notifice investitorii în legatură cu orice modificare a regulilor prudenţiale privind politica de 

investiţii mai sus menționate prin intermediul unui raport curent ce va fi făcut public pe site-ul societatii și 

prin intermediul sistemului de diseminare a informațiilor al Bursei de Valori București.” 

 

Art. 25 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalul societăţii au dreptul să 

primească o remuneraţie variabilă sub formă de acţiuni emise de societate, în cadrul programelor de Stock 



Option Plan (S.O.P.) aprobate anual de acţionarii societăţii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 

privind remuneraţia variabilă în cadrul A.F.I.A.” 

 

Art. 25 alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Societatea stabileşte şi aplică o politică de remunerare aprobată de catre Consiliul de Supraveghere. 

Politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă şi eficace a riscurilor şi promovează acest 

tip de administrare, fără a ȋncuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, Regulile 

fondului şi Actul Constitutiv ale Societăţii. Politica de remunerare a societății corespunde strategiei de 

afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și cuprinde măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor 

de interese.” 

 

Art. 33 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile Societăţii. În 

cazul în care, ulterior adoptării prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate şi adoptate noi acte normative, 

aplicabile în materie, ale căror norme au caracter imperativ, prevederile conţinute de prezentul act se vor 

considera modificate în mod corespunzător.” 

 

Art. 34 se modifică și va avea următorul cuprins: 

“Prezentul Act Constitutiv, actualizat la data de 28 ianuarie 2022, s-a redactat în cinci exemplare 

originale” 

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

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 153 / 14.02.2022 

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

art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, 212 alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul periodic efectuat la BRD - Groupe Société Générale S.A., în 

calitate de depozitar al activelor pentru fonduri de investiții administrate de BRD Asset 

Management SAI S.A., SAI Tradeville Asset Management S.A., SAI Globinvest S.A., Nova 

Vision Investments AFIA S.A. (fosta SAI SAFI Invest S.A.), BT Asset Management S.A.I. S.A., 

SAI Atlas Asset Management S.A., SAI Star Asset Management S.A., STK Financial AFIA S.A., 

SAI Certinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2021, deficiența și solicitarea consemnate 



în cadrul procesului verbal de control periodic transmis entității, precum și răspunsul acesteia la 

procesul verbal de control,  

În baza prevederilor art. 196 alin. (61) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele 

de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 26 alin. (1) lit. c) și art. 36 alin. (2) din Regulamentul 

A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, cu modificările și completările ulterioare, 

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.02.2022, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina BRD - G.S.G. S.A., înscrisă în Registrul A.S.F. cu  

nr. PJR10DEPR/400007 și nr. PJR01INCR/400008, identificată prin CUI 361579, înregistrată la 

Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/608/1991, cu sediul social în București, 

București, B-dul Ion Mihalache nr. 1 – 7, Sector 1 și Sediul secundar / Punct de lucru alocat pentru 

activitatea de depozitare în București, Șos. Olteniței nr. 2, Clădirea City Offices, etaj 4, sector 4, 

obligația implementării în termen de 90 de zile a măsurilor de remediere cuprinse în cadrul planului 

de măsuri anexat prezentei decizii. 

Art. 2. Termenul stabilit la art. 1 curge de la data comunicării prezentei decizii. În termen de 5 zile 

lucrătoare de la momentul expirării termenului stabilit, BRD - G.S.G. S.A. va informa în mod 

corespunzător A.S.F. cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse, anexând și 

documentele justificative aferente. 

Art. 3. Împotriva prezentei decizii, BRD - G.S.G. S.A. poate formula plângere prealabilă la A.S.F., 

conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și 

completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării). Prezenta decizie este 

executorie, iar contestația nu suspendă executarea. 

Art. 4. Decizia nr. 153/14.02.2022 va fi comunicată BRD - G.S.G. S.A. și intră în vigoare la data 

comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

 

 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 154 / 14.02.2022 

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

art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14, art. 212 alin. (4) și art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere controlul periodic efectuat la BRD - Groupe Société Générale S.A., în 

calitate de depozitar al activelor pentru fonduri de investiții administrate de BRD Asset 

Management SAI S.A., SAI Tradeville Asset Management S.A., SAI Globinvest S.A., Nova 

Vision Investments AFIA S.A. (fosta SAI SAFI Invest S.A.), BT Asset Management S.A.I. S.A., 

SAI Atlas Asset Management S.A., SAI Star Asset Management S.A., STK Financial AFIA S.A., 

SAI Certinvest S.A., în baza planului de control pe anul 2021, procesul verbal de control periodic 

transmis entității, precum și răspunsul acesteia la procesul verbal de control, s-a constatat 

următoarea faptă pentru care este responsabil domnul Victor Anatol Strâmbei, în calitate de Șef 

Serviciu – Serviciul Depozitare al BRD – G.S.G. S.A.: 

Următoarele depășiri ale limitelor investiționale nu au fost raportate imediat la A.S.F., 

înregistrându-se întârzieri după cum urmează: 

➢ FDI Certinvest Prudent - depășire prag 40%, conform art. 85 alin. (3) din O.U.G. 

nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de 

administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 

privind piaţa de capital, cu modificările și completările ulterioare, din data de 13.02.2019, 

notificată la A.S.F. la data de 10.04.2019; 

➢ F.Î.I. Global Investing Fund - depășire prag 10% în conturi curente, conform art. 189  

lit. (d) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 

administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor din 

perioada 13.02.2019-14.02.2019, notificată la A.S.F. la data de 10.04.2019;    

➢ F.D.I Transilvania - depășire prag 5% în emitent, conform art. 85 alin. (1) din O.U.G. 

nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare, din perioada 28.06.2019-30.06.2019, 

notificată la A.S.F. la data de 08.08.2019; 

➢ F.D.I. Napoca - depășire prag 5% în emitent, conform art. 85 alin. (1) din O.U.G. 

nr.32/2012, cu modificările și completările ulterioare, din perioada 22.09.2020-23.09.2020, 

notificată la A.S.F. la data de 28.09.2020;   

➢ F.Î.I. STK AG Capital - depășire prag 10% în valori mobiliare/emitent, conform art. 189 

lit. (a) din Regulamentul nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare, din data de 

28.05.2019, notificată la A.S.F. la data de 02.07.2019;  

➢ F.Î.I. Global Investing Fund - depășire prag 30% în depozite, conform art. 189 lit. (e) din 

Regulamentul nr. 15/2004, cu modificările și completările ulterioare, din perioada 

06.02.2019-07.02.2019, notificată la A.S.F. la data de 12.02.2019. 

Astfel, se constată nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (3) 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 și completările ulterioare. 

În baza prevederilor art. 194, art. 195 lit. n), art. 196 alin. (61) pct. 3 din O.U.G. nr. 32/2012, 

cu modificările și completările ulterioare, art. 212  alin. (4) din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările 

și completările ulterioare, pentru această faptă se stabilește măsura atenționării. 

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate, 

În urma ședinței Consiliului A.S.F. din data de 09.02.2022, Autoritatea de Supraveghere 

Financiară a decis emiterea următorului act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se atenționează domnul Victor Anatol Strâmbei, în calitate de Șef Serviciu – Serviciul 

Depozitare al BRD – G.S.G. S.A.  

Art. 2. Împotriva prezentei decizii, domnul Victor Anatol Strâmbei poate formula plângere 

prealabilă la A.S.F., conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare (în termen de 30 de zile de la data comunicării).  

Art. 3. Decizia nr. 154/14.02.2022 va fi comunicată domnului Victor Anatol Strâmbei și BRD – 

G.S.G. S.A., și intră în vigoare la data comunicării ei părții vizate. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 169 / 17.02.2022 

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

alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 21^2 alin. (1), alin. (1^1) și alin. (4) 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 și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind 

activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările 

și completările ulterioare, 

În urma verificărilor efectuate cu privire la rapoartele curente pe care societatea  

UNIREA SHOPPING CENTER S.A. are obligația să le transmită conform dispozițiilor legale s-a 

constatat faptul că nu au fost transmise la operatorul de sistem, în vederea informării 

corespunzătoare a investitorilor și la A.S.F., rapoarte curente care să conțină informații (complete 

și actualizate) cu privire la o serie de litigii în care este implicată societatea sau la care nu a fost 

respectat termenul legal de raportare, respectiv 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la 



data luării la cunoștință de către emitent cu privire la acesta (existența litigiului, pronunțarea 

hotărârilor de către prima instanță și de către instanța de apel, după caz). 

Prin adresa. nr. SI-DG/19141/08.11.2021, A.S.F. a atenționat societatea cu privire la 

necesitatea respectării obligației de informare completă, corectă și în termenul legal a 

investitorilor, solicitând totodată informații cu privire la momentul la care a luat la cunoștință 

despre acest litigiu, precum și reanalizarea situației litigiilor în care este implicată sau care se referă 

în mod direct la aceasta, întocmirea şi transmiterea la operatorul de sistem și la A.S.F., în termen 

de 24 de ore, a unui raport curent cu privire la situația actualizată a acestora. 

Din verificarea informațiilor existente pe portalul instanțelor de judecată au fost identificate 

următoarele litigii în care societatea este implicată și în raport cu care nu au fost întocmite rapoarte 

curente/au întocmite rapoarte curente cu depășirea termenului legal, fiind astfel afectat dreptul la 

informare corespunzătoare a acționarilor/investitorilor:   

• Dosarul nr. 24211/3/2019 înregistrat la Tribunalul București la data de 08.08.2019, 

având ca obiect acțiune în anulare a hotărârilor AGOA pârâtei UNIREA SHOPPING CENTER 

S.A. din data de 14.06.2019, formulată de reclamanta S.I.F. Muntenia S.A., în care instanța de 

fond, prin Hotărârea nr. 461/25.02.2021, a respins acțiunea ca neîntemeiată, iar prin Hotărârea 

nr.1694/13.10.2021 instanța de apel a anulat hotărârile nr. 1- 5 și 7-10/14.06.2019.    

Primele informații legate de acest litigiu au fost comunicate de societate la data de 

16.09.2019, iar cele cu privire la pronunțarea Hotărârii nr. 461/25.02.2021 în data de 05.10.2021.  

Primul termen la Curtea de Apel a fost 15.09.2021, aspect din care rezultă că societatea a 

fost informată de către instanța de judecată cu privire la Hotărârea nr. 461/25.02.2021, anterior 

datei de 16.09.2021 și datei de 05.10.2021, date la care au fost transmise rapoartele curente 

referitoare la acest litigiu.  

Societatea nu a comunicat A.S.F. când a luat la cunoștință despre/i-a fost comunicată 

soluția instanței de judecată în acest dosar (Hotărârea nr. 461/25.02.2021). 

În condițiile în care societatea este parte în acest dosar, au existat mai multe etape 

(înregistrarea, soluția pronunțată în prima instanța), care au ca date de referință 08.08.2019 și 

25.02.2021 și în raport cu care societatea nu a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de 

sistem rapoarte curente în termenul legal de 24 de ore cu privire la  existența și evoluția litigiului, 

se reține nerespectarea obligațiilor de raportare.  

• Dosarul nr. 38391/3/2019 înregistrat la Tribunalul București la data de 19.12.2019, 

având ca obiect acțiune în anulare a hotărârilor AGOA nr. 10, 13, 15 și 17-19/09.10.2019 ale 

pârâtei UNIREA SHOPPING CENTER S.A., formulată de reclamanta S.I.F. Muntenia S.A., în 

care instanța de fond, prin Hotărârea nr. 1999/29.10.2020, a respins acțiunea ca nefondată, iar prin 

Hotărârea nr. 1175/12.07.2021 instanța de apel a respins apelul S.I.F. Muntenia S.A. 

Primele informații despre acest litigiu au fost transmise la A.S.F. și la operatorul de sistem 

în data de 03.12.2021 ca urmare a solicitării A.S.F. comunicate societății prin adresa  

nr. SI-DG/19141/08.11.2021.  



În contextul în care, în acest litigiu în care societatea este parte, au existat mai multe etape 

(înregistrarea, soluțiile pronunțate de două instanțe), care au ca date de referință 19.12.2019, 

29.10.2020 și 12.07.2021 și în raport cu care societatea nu a întocmit și transmis la A.S.F. și la 

operatorul de sistem rapoarte curente în termenul legal de 24 de ore și nu a răspuns la solicitarea 

A.S.F. privind data luării la cunoștința a informațiilor legate de acest litigiu, se reține nerespectarea 

obligațiilor de raportare.  

• Dosarul nr. 3890/3/2021 înregistrat la Tribunalul București la data de 10.02.2021, 

având ca obiect acțiune în anulare a hotărârilor AGOA nr. 1-4 și 6-7/26.11.2020 ale pârâtei 

UNIREA SHOPPING CENTER S.A., formulată de reclamanta S.I.F. Muntenia S.A., în care 

instanța de fond, prin Hotărârea nr. 1999/14.07.2021, a constatat nulitatea hotărârilor AGOA 

atacate, iar la data de 28.10.2021 a fost înregistrat la Curtea de Apel București apelul declarat de 

UNIREA SHOPING CENTER S.A. împotriva Hotărârii Tribunalului București. Prin Hotărârea 

nr. 89/19.01.2022, Curtea de Apel a  anulat cererea de apel, ca netimbrată.  

Societatea nu a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem un raport curent 

prin care să informeze acționarii cu privire la înregistrarea acestui litigiu pe rolul instanței de 

judecată, iar Hotărârea nr. 1999/14.07.2021 a Tribunalului București a fost raportată în data de 

01.10.2021, în raportul curent fiind menționat faptul că a fost primită la sediul societății în data de 

21.09.2021.  

În contextul în care, în acest litigiu în care societatea este parte, au existat mai multe etape 

(înregistrarea dosarului, amânarea judecării cauzei la primul termen pentru a da reclamantei 

posibilitatea de a lua cunoștință despre întâmpinare, soluția pronunțată de prima instanță și apelul 

declarat împotriva acesteia), care au ca date de referință 10.02.2021, 27.05.2021, 14.07.2021 și 

28.10.2021, în raport cu care societatea nu a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem 

rapoarte curente în termenul legal de 24 de ore, se reține nerespectarea obligațiilor de raportare. 

• Dosar nr. 33173/3/2020 înregistrat la Tribunalul București la data de 08.12.2020, 

având ca obiect acțiune în anulare a hotărârii AGEA nr. 1/26.11.2020 a pârâtei  

UNIREA SHOPPING CENTER S.A., formulată de reclamanta S.I.F. Muntenia S.A., în care 

instanța de fond, prin Hotărârea nr. 1938/07.07.2021, a respins ca neîntemeiată acțiunea. 

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea nu a întocmit și transmis la 

A.S.F. și la operatorul de sistem un raport curent prin care să informeze acționarii cu privire la 

înregistrarea acestui litigiu pe rolul instanței de judecată. 

Hotărârea nr. 1938/07.07.2021 a Tribunalului București a fost raportată în data de 

05.10.2021, deși societatea avea obligația de a informa în mod corespunzător acționarii/investitorii 

cu privire la Hotărârea nr. 1938/07.07.2021 în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului 

(07.07.2021) sau de la data luării la cunoștință de către emitent despre acest litigiu (data 

necomunicată). 

În contextul în care, respectivul litigiu, în care societatea are calitatea de pârâtă, pe de-o 

parte, acesta a fost înregistrat pe rolul instanței de judecată în data de 08.12.2020, primul termen 

fiind în data de 12.05.2021, iar instanța s-a pronunțat în data de 07.07.2021, iar pe de altă parte  

societatea a întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem doar un raport curent privind 

Hotărârea nr. 1938/07.07.2021 în data de 05.10.2021 și nu a comunicat A.S.F. informații din care 



să rezulte data când a luat la cunoștință despre/i-a fost comunicată citația privind primul termen de 

judecată/soluția instanței de judecată în acest dosar, se reține nerespectarea de către societate a 

obligațiilor de raportare.  

• Dosarul nr. 4212/3/2021 înregistrat la Tribunalul București la data de 12.02.2021, 

având ca obiect acțiune în anulare a hotărârii AGA a pârâtei UNIREA SHOPPING CENTER S.A., 

formulată de reclamanta S.I.F. Muntenia S.A., în care instanța de fond, prin Hotărârea 

nr.2075/03.09.2021, a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată. 

În urma verificărilor efectuate a rezultat faptul că societatea nu a întocmit și transmis la 

A.S.F. și la operatorul de sistem un raport curent prin care să informeze acționarii cu privire la 

înregistrarea acestui litigiu pe rolul instanței de judecată. 

Hotărârea nr. 2075/03.09.2021 a Tribunalului București a fost raportată în data de 

01.10.2021, deși, potrivit precizărilor formulate de societate, aceasta avea cunoștință despre faptul 

că, în data de 03.09.2021, s-a pronunțat hotărârea de către instanța de judecată în dosarul 

nr.4212/3/2021, dar până la data de 01.10.2021 – dată la care a fost întocmit și transmis raportul 

curent, aceasta nu a fost comunicată societății. 

În contextul în care, acest litigiu, în care societatea este parte, pe de-o parte, a fost 

înregistrat pe rolul instanței de judecată în data de 10.02.2021, primul termen fiind în data de 

17.08.2021 și în care instanța s-a pronunțat în data de 03.09.2021, iar pe de altă parte societatea a 

întocmit și transmis la A.S.F. și la operatorul de sistem doar un raport curent privind Hotărârea nr. 

2075/03.09.2021 în data de 01.10.2021 și nu a comunicat A.S.F. informații din care să rezulte data 

când a luat la cunoștință despre/i-a fost comunicată citația privind primul termen de judecată, 

precum și faptul că a avut cunoștință despre soluția instanței de judecată din data de 03.09.2021, 

se reține nerespectarea de către societate a obligațiilor de raportare.  

_______________________________ 

În raport cu aspectele prezentate mai sus, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza 

II-a din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 133 alin. (1)1 din Legea nr. 24/2017), față de 

fapta constatată, prin raportul de control nr. SI-DG/20135.25.11.2021, i s-au adus la cunoștință 

domnului Adamescu Bogdan Alexander, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, 

reprezentant legal al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. concluziile A.S.F., 

învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie 

transmise A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de 

documentele pe care le consideră necesare susținerii lor.  

Totodată, s-a solicitat domnului Adamescu Bogdan Alexander ca, în cazul în care 

responsabilitatea pentru săvârșirea contravenției constatate aparține altor persoane decât celei 

nominalizate în raportul  de control, să dezvăluie identitatea acestora. 

                                                           
1 Art. 133. -   (1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute de prezentul capitol se constată de către persoanele împuternicite 

din cadrul structurilor de specialitate ale A.S.F.; dacă se constată nerespectarea uneia dintre dispozițiile legale a căror 

încălcare este prevăzută drept contravenție la art. 126, persoanei în cauză i se acordă un termen de 5 zile de la data 

comunicării celor constatate, în care să formuleze obiecții cu privire la încălcarea săvârșită.   



Obiecțiunile formulate de UNIREA SHOPPING CENTER S.A. prin domnul  

Adamescu Bogdan Alexander, Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentant legal, prin 

adresa nr. 2128/09.12.2021 înregistrată la A.S.F. cu nr. SI-DG/20698/09.12.2021 nu sunt de natură 

a modifica concluziile finale (menționate în Raportul de control permanent nr. 

DG/20135/25.11.2021) și nu pot fi primite, întrucât societatea avea obligația să facă aplicarea în 

mod corespunzător a prevederilor legale aferente obligației de transparență. De asemenea, în 

cuprinsul obiecțiunilor nu au fost făcute precizări cu privire la eventuale alte persoane 

responsabile. 

În concluzie, în ceea ce privește respectarea obligațiilor de transparență ale societății, se 

reține faptul că investitorii/acționari societății nu au fost informați corespunzător și cu respectarea 

termenului legal de raportare (24 de ore de la data producerii evenimentelor sau de la data luării la 

cunoștință de către emitent), cu privire la situația actualizată a litigiilor în care este implicată 

societatea.  

În aceste condiții, în ceea ce privește respectarea obligațiilor de transparență ale societății 

privind situația actualizată a litigiilor în care este implicată societatea, se constată încălcarea 

obligației de raportare prevăzută de art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată  

(fostul art.122. alin. (1) din Legea nr. 24/2017) și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) 

nr.596/2014, coroborat cu art. 144 lit. A, art. 223 C și art. 234 alin. (1) lit. l) din Regulamentul 

A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 154 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea 

nr. 24/2017 republicată (fostul art. 132 alin. 3 lit. b pct. ii) din Legea nr. 24/2017), coroborat cu 

prevederile art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. 

Persoana responsabilă: domnul Adamescu Bogdan Alexander, în calitate de Președinte al 

Consiliului de Administrație, reprezentant legal al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., 

care, prin conduita sa (nu și-a îndeplinit atribuțiile proprii și nu a dispus măsurile necesare în 

vederea asigurării informării corespunzătoare a acționarilor, respectiv nu a transmis la operatorul 

de sistem și la A.S.F. rapoarte curente complete/actualizate privind situația litigiilor în care este 

implicată societatea), a afectat dreptul legal al acționarilor la informare corespunzătoare.  

În temeiul art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 122. alin. (1) din 

Legea nr. 24/2017) și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 

lit. A, art. 223 C și art. 234 alin. (1) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, 

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul 

Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data 

de 16.02.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează domnul Adamescu Bogdan Alexander în calitate de Președinte al 

Consiliului de Administrație, reprezentant legal al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A. 

în perioada relevantă, cu amendă în valoare de 23.900 lei. 



Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Taxe și Impozite locale a Sectorului 5, în termen de  

15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu 

prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a 

dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

– Direcția Generală, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii. 

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea 

executării silite.  

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la 

data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.  

Art. 5. Prezenta decizie se comunică domnului Adamescu Bogdan Alexander și societății 

UNIREA SHOPPING CENTER S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;  

forma electronică se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ 

Piața de capital şi pe website-ul B.V.B. în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea 

nr.24/2017 republicată. 

Art. 6. Decizia nr. 169/17.02.2022 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul 

în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării 

ei pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F. 

PREȘEDINTE,  

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 170 / 17.02.2022 

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

alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 21^2 alin. (1), alin. (1^1) și alin. (4) 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 și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind 

activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările 

și completările ulterioare, 

În urma verificărilor efectuate cu privire la rapoartele curente publicate pe website-ul 

operatorului de sistem și transmise A.S.F. de societatea COMPANIA HOTELIERĂ 

INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. s-a constatat faptul că societatea nu a transmis rapoarte 

curente care să conțină informații (actualizate) referitoare la eventuale schimbări care au intervenit 



în conducerea emitentului, la înregistrarea la O.N.R.C. sau la intrarea în vigoare a respectivelor 

schimbări. 

În acest sens, din verificările efectuate s-au reținut următoarele aspecte: 

- potrivit informațiilor publicate în perioada 18.01.2017 – 08.12.2021 pe web-site-ul 

operatorului de sistem în secțiunea dedicată emitentului, în subsecțiunea Emitent, dl. Lior Bebera 

deține funcția de Director General al societății, 

- nu au fost identificate rapoarte curente cu privire la încetarea activității dlui. Lior Bebera 

în calitate de Director General al societății,  

- în certificatul constatator nr. 1985639/13.10.2021 nu se regăsesc mențiuni potrivit cărora 

dl. Lior Bebera deține funcția de director general al societății. 

- primele informații referitoare la data când s-a finalizat mandatul dlui. Lior Bebera au fost 

menționate în mod indirect, în cadrul Raportului anual aferent exercițiului financiar 2019 publicat 

pe site-ul operatorului de sistem în data de 18.05.2020. 

În vederea analizării și verificării aspectelor menționate, prin adresele nr.  

SI-DG 18156/20.10.2021 și nr. SI-DG/19143/08.11.2021, A.S.F. a adus în atenția societății 

necesitatea respectării obligației de informare completă, corectă și în termenul legal a 

investitorilor, în conformitate cu prevederile art. 234 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. 

nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, care stabilesc în sarcina 

societății obligația de a întocmi și transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la 

operatorul de sistem rapoarte curente, inclusiv cu privire la schimbări care intervin în conducerea 

emitentului, respectiv înregistrarea la O.N.R.C. sau intrarea în vigoare a acestor modificări. 

Totodată, prin adresa menționată s-a solicitat societății să comunice A.S.F. informații 

suplimentare din care să rezulte următoarele aspecte: eventualele modificări care au intervenit în 

structura de conducere a societății și care nu au făcut obiectul unor rapoarte curente, durata 

mandatului efectiv exercitat de dl. Lior Bebera, cu evidențierea datelor de început și de sfârșit a 

mandatului, precum și atribuțiile efective ale acestui post. 

Prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/33384/04.11.2021 (răspuns la solicitarea 

A.S.F. nr. SI-DG 18156/20.10.2021) și nr. RG/33922/10.11.2021 (răspuns la adresa A.S.F.  

nr. SI-DG/19143/08.11.2021) societatea a precizat, printre altele, următoarele: 

“la data de 18.01.2017, societatea a transmis către B.V.B. un raport curent prin care a 

informat acționarii cu privire la desemnarea dlui. Lior Bebera în funcția de Manager General 

începând cu data de 01.01.2017 și a solicitat actualizarea informațiilor pe site-ul B.V.B.. (…) 

Întrucât managementul societății era asigurat la acea data de societatea HH Hotels (România) 

S.R.L., afiliatul IHG (Intercontinental Hotels Group), dl. Lior Bebera nu a fost înscris la  

Oficiul Registrului Comerțului, drept pentru care încetarea raporturilor contractuale dintre 

societatea noastră și dl. Bebera nu a adus modificări în datele înscrise la Oficiul Registrului 

Comerțului și nu a făcut obiectul unui raport curent”. 



“Mandatul de Director General al dlui. Lior Bebera a început în data de 03.01.2017 și a 

încetat în data de 31.05.2019.” 

În considerarea informațiilor prezentate de societate în adresele menționate, în vederea 

informării corespunzătoare a investitorilor, prin adresa A.S.F. nr. SI-DG/19701/18.11.2021 

societatea a fost atenționată să aibă în vedere, ca în viitor, să asigure respectarea întocmai a 

obligațiilor de raportare ce decurg din calitatea de emitent și i s-a solicitat să dispună măsurile 

necesare pentru actualizarea informațiilor comunicate operatorului de sistem în ceea ce privește 

încheierea mandatului de director general al dlui. Lior Bebera.  

Prin raportul curent nr. 161/19.11.2021 transmis operatorului de sistem în vederea 

actualizării informațiilor (înregistrat la A.S.F. - nr. SI-DG/19786/19.11.2021), societatea a 

informat acționarii cu privire la încetarea mandatului de director general al dlui. Lior Bebera 

„dintr-o inadvertenta, domnul Lior Bebera încă figurează pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti ca 

şi Manager General al Companiei Hoteliere Intercontinental România S.A., însă dânsul nu mai 

ocupă această funcţie din data de 31.05.2019.” 

În concluzie, deși societatea a cunoscut din data de 31.05.2019 (data finalizării mandatului 

dlui. Lior Bebera) despre modificările concrete intervenite în structura de conducere, nu a asigurat 

informarea corespunzătoare a investitorilor, în termenul legal, cu privire la acest eveniment 

societar, respectiv nu a întocmit și transmis la operatorul de sistem și la A.S.F. un raport curent cu 

privire la încetarea raporturile contractuale ale dlui. Lior Bebera, până la data de 08.12.2021. 

Reținem faptul că, inclusiv textul art. 234 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 

face trimitere la obligația societății de a asigura informarea corespunzătoare a investitorilor, în 

termen de 24 de ore de la data la care s-a produs evenimentul sau la care emitentul a luat la 

cunoștință de acestea, cu privire la schimbări în conducerea emitentului, respectiv înregistrarea la 

O.N.R.C./altă entitate similară a respectivei schimbări sau intrarea în vigoare a respectivei 

schimbări.    

Textul regulamentar aplicabil în speță impune raportarea atât a schimbărilor intervenite 

efectiv în structura de conducere a emitentului, cât și înregistrarea acestora la O.N.R.C. sau data 

intrării lor în vigoare. 

Evenimentele de natura celor care vizează modificarea structurii de conducere sunt 

esențiale pentru fundamentarea deciziilor investiționale, astfel că societatea avea obligația 

comunicării acestor informații în cel mai scurt timp, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea 

acestora.  

În raport cu aspectele prezentate mai sus, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza 

II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

republicată (fostul art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017), față de faptele constatate, prin Raportul 

de control nr. VPI/17344/16.12.2021, i s-a adus la cunoștință dlui. Bogdan Antonescu - membru 

al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. și 

semnatar al rapoartelor curente concluziile analizei A.S.F. învederându-i-se posibilitatea de a 

formula eventuale obiecțiuni. 



Dl. Bogdan Antonescu nu a transmis obiecțiuni la raportul de control  

nr. SI DG/21079/16.12.2021. 

În aceste condiții, se constată faptul că nu a fost întocmit și transmis, în termenul stabilit 

de lege, la A.S.F. și la operatorul de sistem, în vederea informării corespunzătoare a investitorilor, 

un raport curent în care să se precizeze modificările intervenite în structura de conducere a 

societății ulterior datei de 31.05.2019 (data încetării raporturilor contractuale cu dl. Lior Bebera, 

persoană care a deținut funcția de director general), nerespectându-se astfel obligația de raportare 

prevăzută de art. 122 din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 105 din Legea nr. 24/2017), 

art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017) 

și art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 A., art. 223 C. și 

art.234 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit 

art. 154 alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 132 alin. (3) lit. b)  

pct. ii) din Legea nr. 24/2017), coroborat cu prevederile art. 30 din Regulamentul (UE) 

nr.596/2014. 

În perioada săvârșirii contravenției reținute, respectiv 01.06.2019 – 18.05.2020,  

dl. Bogdan Antonescu a fost semnatarul rapoartelor curente publicate de societate în calitate de 

membru al Consiliului de administrație. Contravenția este reținută pentru perioada 01.06.2019 – 

18.05.2020, în condițiile în care 31.05.2019 a fost data finalizării mandatului dlui. Lior Bebera, iar 

18.05.2020 a fost data publicării Raportului anual pentru exercițiul financiar 2019, în care a fost 

menționată informația cu privire la finalizarea mandatului dlui. Lior Bebera. 

Persoana responsabilă: dl. Bogdan Antonescu, semnatar al rapoartelor curente în calitate 

de membru al Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental 

România S.A. și, pe cale de consecință, persoană care exercită atribuții în ceea ce privește ducerea 

la îndeplinire a obligațiilor de transparență prevăzute de legislația pieței de capital, întrucât nu a 

dispus măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor art. 139 alin. (1) din Legea 

nr. 24/2017, republicată (fostul art. 122. alin. (1) din Legea nr. 24/2017) și art. 17 alin. (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 A., art. 223 C. și art. 234 alin. (1) lit. g) 

din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit art. 154 alin. (3)  

lit. b) pct. ii) din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 132  alin. (3) lit. b) pct. ii) din Legea 

nr. 24/2017), coroborat cu prevederile art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. 

În temeiul art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 

financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată (fostul art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017) și 

art.17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, coroborat cu art. 144 lit. A, art. 223 C și 

art.234 alin. (1) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente 

financiare şi operaţiuni de piaţă, 

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul 

Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data 

de 16.02.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 



DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează domnul Bogdan Antonescu în calitate de membru al Consiliului de 

Administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. și persoană 

semnatară a rapoartelor curente, cu amendă în valoare de 4.500 lei. 

Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Taxe și Impozite Locale a sectorului 1, în termen  

de 15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate 

cu prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a 

dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

– Direcția Generală, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii. 

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea 

executării silite.  

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la 

data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.  

Art. 5. Prezenta decizie se comunică domnului Bogdan Antonescu și societății Compania 

Hotelieră Intercontinental România S.A. prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; 

forma electronică se publică în Buletinul A.S.F. și pe website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ 

Piața de capital şi pe website-ul B.V.B. în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (7) din Legea 

nr. 24/2017, republicată. 

Art. 6. Decizia nr. 170/17.02.2022 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul 

în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării 

ei pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F. 

PREȘEDINTE,  

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 171 / 17.02.2022 

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

alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 21^2 alin. (1), alin. (1^1) și alin. (4) 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 și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind 

activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările 

și completările ulterioare, 



Prin adresa nr. 2277/21.10.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 31709/21.10.2021,  

(SI DG 18243-21.10.2021), S.I.F. Banat Crișana S.A., în calitate de acționar semnificativ  

(13,66% din capitalul social), a sesizat A.S.F. cu privire la refuzul întocmirii unui raport 

suplimentar de audit de către societatea Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. 

Potrivit informațiilor comunicate de S.I.F. Banat Crișana S.A., din raportările periodice ale 

societății rezultă următoarele aspecte: 

- în cursul anului 2020 Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. a înstrăinat 

active ale societății fără să informeze acționarii; 

- potrivit bilanțului contabil este o creștere a numerarului de la 10.302.074 lei la  

15.119.861 lei; 

- potrivit Situației fluxurilor de trezorerie au fost înregistrate încasări din vânzări de 

mijloace fixe în valoare de 8.455.825 lei; 

- potrivit Situației activelor imobilizate la 31.12.2020, conținută în Notele la situațiile 

financiare, rezultă că au existat cedări/transferuri de terenuri în valoare de 3.968.653 lei. 

În acest context, în data de 30.08.2021, S.I.F. Banat Crișana S.A. a solicitat membrilor 

Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. 

explicații pentru a clarifica aspectele menționate, solicitare la care nu s-a dat curs. 

Întrucât societatea Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. nu a dat curs 

solicitării din data de 30.08.2021, S.I.F. Banat Crișana S.A. în data de 23.09.2021, a solicitat 

auditorului financiar ROEDL & PARTNER AUDIT S.R.L. întocmirea unui raport suplimentar de 

audit privind operațiunile efectuate de societate, care să cuprindă următoarele aspecte: 

- identificarea precisă a activului/activelor înstrăinate, 

- valoarea tranzacției de vânzare, 

- identitatea cumpărătorului, 

- existența unui/unor rapoarte de evaluare a activului/activelor anterior înstrăinării, 

- raportul dintre valoarea înstrăinării și valoarea de piață a activului/activelor, 

- dacă a fost realizată o selecție de oferte sau dacă a avut loc o înstrăinare directă fără 

selecție prealabilă, 

- organul intern din partea societății care a propus/ încheiat tranzacția/tranzacțiile de 

vânzare, 

- motivele pentru care tranzacția/tranzacțiile respective nu au fost aduse la cunoștința 

investitorilor, 

- destinația sumelor de bani încasate de societate ca urmare a înstrăinării de active 

imobiliare. 



La data de 30.09.2021, reprezentantul auditorului financiar a informat S.I.F. Banat Crișana 

S.A. referitor la transmiterea în data de 28.09.2021 către societatea Compania Hotelieră 

Intercontinental România S.A. a solicitării de întocmire a unui raport suplimentar de audit, în 

vederea confirmării și acceptării de către reprezentanții legali ai societății, precizând faptul că atâta 

timp cât nu există acceptul și documentele furnizate de către administratori, auditorul se află în 

imposibilitatea de a da curs solicitării. 

Prin notificarea din data de 29.09.2021 auditorul financiar s-a adresat reprezentanților 

legali ai societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. pentru a le comunica 

disponibilitatea și propunerea de a stabili termenii pentru realizarea misiunii speciale de audit, dar 

până la data de 18.10.2021 nu au primit acceptul reprezentanților societății. 

În acest context, prin adresa SI-DG/18280/22.10.2021 A.S.F. a adus în atenția societății 

obligația pe care o are în raport cu cererea formulată de acționarul SIF Banat Crișana S.A. și a 

solicitat punctul de vedere cu privire la solicitarea acționarul S.I.F. Banat Crișana S.A. 

Prin adresa nr. 151/27.10.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32210/27.10.2021 

reprezentantul Companiei Hoteliere Intercontinental România S.A. a precizat că a răspuns 

afirmativ la această solicitare și a început discuțiile cu auditorul pentru realizarea acestui audit, 

urmând ca, după clarificarea întinderii misiunii de audit sa fie puse la dispoziția auditorului  

Roedl & Partner Audit S.R.L. toate informațiile necesare realizării raportului de audit 

suplimentar solicitat. 

Prin adresa nr. SI-DG 20491/06.12.2021, A.S.F. a solicitat societății și auditorului financiar 

Roedl & Partner Audit S.R.L. să comunice informații din care să rezulte evoluția demersurilor 

întreprinse în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor instituite de art. 111 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, 

evidențiind în mod concret, pe de o parte etapele parcurse, iar pe de alta parte, calendarul asociat 

finalizării operațiunii și întocmirea raportului de audit suplimentar. 

Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. nu a răspuns solicitării A.S.F. 

formulate prin adresa nr. SI-DG 20491/06.12.2021. 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 20559/07.12.2021 (răspuns la adresa A.S.F. nr. SI-

DG 20491/06.12.2021), auditorul financiar Roedl & Partner Audit S.R.L. a precizat “am transmis 

către Consiliul de Administrație al CHIR propunerea noastră și suntem în curs de negociere și de 

semnare a contractului de servicii de audit conexe. 

În vederea emiterii raportului de audit suplimentar prin care să prezentăm constatările 

efective asupra aspectelor solicitate (…), noi așteptăm confirmarea și acceptul din partea 

reprezentanților legali”. 

De asemenea, prin adresa nr. SI-DG/1907/02.02.2022 s-a solicitat auditorului financiar 

Roedl & Partner Audit S.R.L. informații privind evoluția demersurilor întreprinse de societate în 

vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor instituite de art. 111 alin. (1) lit. b) din  

Legea nr. 24/2017 R. 



Urmare acestui demers auditorul financiar Roedl & Partner Audit S.R.L., prin adresa 

înregistrată la ASF cu nr. SI-DG/1977/03.02.2022, a informat ASF cu privire la faptul că 

”reprezentanții legali ai CHIR au ales un alt auditor financiar pentru auditul situațiilor financiare 

2021, precum și pentru efectuarea auditului suplimentar. În acest moment nu mai există nicio 

relație contractuală între societate și societatea CHIR”. 

Având în vedere precizările exprimate de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 

SI-DG/21572/23.12.2021 (prin care au fost transmise obiecțiunile formulate la Raportul de control 

permanent nr. VPI/17344/16.12.2021) prin care, societatea a menționat, printre altele, faptul că 

previzionează că va ajunge la un consens cu auditorul financiar în cursul lunii ianuarie 2022, prin 

adresa nr. SI-DG/1899/02.02.2022 s-a solicitat societății să comunice A.S.F. informații din care să 

rezulte evoluția demersurilor întreprinse în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor instituite de 

art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată. 

Societatea prin adresa înregistrată la ASF cu nr. SI-DG/2092/07.02.2022 (răspuns la adresa 

ASF nr. SI-DG/1899/02.02.2022) a precizat următoarele: 

Roedl & Partner Audit S.R.L. ne-a comunicat că este foarte aglomerat (...) și că nu dispune 

de timpul necesar în următoarele săptămâni pentru realizarea lucrărilor solicitate, sugerându-ne 

să ne adresăm altui auditor autorizat. În plus nu ne-am putut înțelege pe condițiile financiare 

legate de raportul de audit statutar pe anul 2021. 

- Suntem în acest moment deja în faza de contractare a unei alte societăți de audit pentru 

efectuarea auditului statutar pe anul 2021. Vom întreprinde toate demersurile necesare pentru ca 

AGOA să numească un alt auditor financiar al societății, acesta urmând să efectueze și raportul 

de audit suplimentar sus-menționat în cel mai scurt timp. 

În concluzie, reținem faptul că, deși auditorul financiar Roedl & Partner Audit S.R.L. a 

transmis societății în data de 28.09.2021 solicitarea acționarului S.I.F. Banat Crișana S.A. de 

întocmire a unui raport suplimentar de audit, iar în data de 29.09.2021 acesta a comunicat 

reprezentanților societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. disponibilitatea și 

propunerea de a stabili termenii pentru realizarea misiunii speciale de audit, din informațiile pe 

care le deținem, până în prezent misiunea de audit nu s-a realizat. 

Astfel, până în prezent, raportul suplimentar de audit solicitat de SIF Banat Crișana S.A. 

nu a fost finalizat/transmis A.S.F. în vederea publicării în mod corespunzător pe web-site-ul 

autorității. 

Textul regulamentar aplicabil în speță impune administratorilor emitentului, în funcție de 

situație, obligația de a asigura existența/încheierea unui contract cu auditorul financiar/firma de 

audit și transmiterea către aceștia, printre altele, inclusiv a informațiilor necesare realizării misiunii 

de audit, în termen de maximum cinci zile de la înregistrarea solicitării, în acest caz termenul 

expirând în data de 05.10.2021 (data la care s-a înregistrat solicitarea la societate fiind 28.09.2021). 

În aceste condiții, se constată faptul că nu au fost respectate prevederile art. 111 alin. (1) 

lit. b) teza a doua din Legea nr. 24/2017, republicată, coroborat cu art. 144 C. alin. (3) și art. 223 

lit. C. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, întrucât reprezentanții societății nu au furnizat 



auditorului financiar /firmei de audit informațiile necesare îndeplinirii misiunii de audit în 

termenul stabilit de lege, în vederea întocmirii raportului suplimentar de audit solicitat de 

acționarul SIF Banat Crișana SA, faptă ce constituie contravenție potrivit prevederilor art. 146 

alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 republicată. 

_______________________________ 

În raport cu aspectele prezentate mai sus, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza 

II-a din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017), față de 

faptele constatate, prin Raportul de control nr. VPI/16.12.2021, i s-a adus la cunoștință domnului 

Adamescu Bogdan Alexander - Președinte CA, reprezentant legal al societății Compania Hotelieră 

Intercontinental România S.A concluziile analizei A.S.F. învederându-i-se posibilitatea de a 

formula eventuale obiecțiuni. 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. SI-DG/21572/09.12.2021 Compania Hotelieră 

Intercontinental România S.A. prin domnul Adamescu Bogdan Alexander, Președinte al 

Consiliului de Administrație a formulat obiecțiuni la Raportul de control permanent nr. 

VPI/16.12.2021, argumentele invocate nefiind de natură a modifica concluziile finale. 

Persoana responsabilă: dl. Bogdan Alexander Adamescu, care în calitate de Președinte al 

Consiliului de administrație/reprezentant legal al societății Compania Hotelieră Intercontinental 

România S.A., nu a dispus măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor art. 111 

alin. (1) lit. b) teza a doua din Legea nr. 24/2017, republicată, coroborat cu art. 144 C. alin. (3) și 

art. 223 lit. C. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, faptă ce constituie contravenție potrivit 

prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017 republicată. 

Încălcarea prevederilor art. 146 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 24/2017, republicată, constituie 

contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 2 lit. i) 

din același act normativ.  

În temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) teza a doua, art. 146 alin. (2) lit. a) și art. 147 alin. (2) 

pct. i) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

republicată, coroborat cu art. 144 C. alin. (3) și art. 223 lit. C. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul 

Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data 

de 16.02.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează domnul Adamescu Bogdan Alexander în calitate de Președinte al 

Consiliului de Administrație și reprezentant legal al societății COMPANIA HOTELIERĂ 

INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. cu amendă în valoare de 25.000 lei. 



Art. 2. Amenda se va achita la Direcția de Taxe și Impozite locale a Sectorului 5, în termen de  

15 zile de la comunicarea deciziei. Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu 

prevederile art. 17 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, 

coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012, cu modificările și completările ulterioare. O copie a 

dovezii achitării amenzii se va transmite A.S.F. – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare 

– Direcția Generală, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii. 

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea 

executării silite.  

Art. 4. Cu drept de contestație la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la 

data comunicării. Contestația nu suspendă executarea sancțiunii.  

Art. 5. Prezenta decizie se comunică domnului Adamescu Bogdan Alexander și societății 

COMPANIA HOTELIERĂ INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A. prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire; forma electronică se publică în Buletinul A.S.F. și pe 

website-ul A.S.F. la secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital şi pe website-ul B.V.B. în conformitate 

cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată. 

Art. 6. Decizia nr. 171/17.02.2022 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul 

în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării 

ei pe website-ul operatorului de sistem și al A.S.F. 

PREȘEDINTE,  

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 172 / 17.02.2022 

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

alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 21^2 alin. (1), alin. (1^1) și alin. (4) 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 și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind 

activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările 

și completările ulterioare,  

Având în vedere următoarele aspecte:  

Prin adresa nr. 2277/21.10.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG 31709/21.10.2021,  

(SI DG 18243-21.10.2021), S.I.F. Banat Crișana S.A., în calitate de acționar semnificativ  



(13,66% din capitalul social), a sesizat A.S.F. cu privire la refuzul întocmirii unui raport 

suplimentar de audit de către societatea Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. 

Potrivit informațiilor comunicate de S.I.F. Banat Crișana S.A., din raportările periodice ale 

societății rezultă următoarele aspecte: 

- în cursul anului 2020 Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. a înstrăinat 

active ale societății fără să informeze acționarii; 

- potrivit bilanțului contabil este o creștere a numerarului de la 10.302.074 lei la  

15.119.861 lei; 

- potrivit Situației fluxurilor de trezorerie au fost înregistrate încasări din vânzări de 

mijloace fixe în valoare de 8.455.825 lei; 

- potrivit Situației activelor imobilizate la 31.12.2020, conținută în Notele la situațiile 

financiare, rezultă că au existat cedări/transferuri de terenuri în valoare de 3.968.653 lei. 

În acest context, în data de 30.08.2021, S.I.F. Banat Crișana S.A. a solicitat membrilor 

Consiliului de administrație al societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. 

explicații pentru a clarifica aspectele menționate, solicitare la care nu s-a dat curs. 

Întrucât societatea Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. nu a dat curs 

solicitării din data de 30.08.2021, S.I.F. Banat Crișana S.A. în data de 23.09.2021, a solicitat 

auditorului financiar ROEDL & PARTNER AUDIT S.R.L. întocmirea unui raport suplimentar de 

audit privind operațiunile efectuate de societate, care să cuprindă următoarele aspecte: 

- identificarea precisă a activului/activelor înstrăinate, 

- valoarea tranzacției de vânzare, 

- identitatea cumpărătorului, 

- existența unui/unor rapoarte de evaluare a activului/activelor anterior înstrăinării, 

- raportul dintre valoarea înstrăinării și valoarea de piață a activului/activelor, 

- dacă a fost realizată o selecție de oferte sau dacă a avut loc o înstrăinare directă fără 

selecție prealabilă, 

- organul intern din partea societății care a propus/ încheiat tranzacția/tranzacțiile de 

vânzare, 

- motivele pentru care tranzacția/tranzacțiile respective nu au fost aduse la cunoștința 

investitorilor, 

- destinația sumelor de bani încasate de societate ca urmare a înstrăinării de active 

imobiliare. 

La data de 30.09.2021, reprezentantul auditorului financiar a informat S.I.F. Banat Crișana 

S.A. referitor la transmiterea în data de 28.09.2021 către societatea Compania Hotelieră 



Intercontinental România S.A. a solicitării de întocmire a unui raport suplimentar de audit, în 

vederea confirmării și acceptării de către reprezentanții legali ai societății, precizând faptul că atâta 

timp cât nu există acceptul și documentele furnizate de către administratori, auditorul se află în 

imposibilitatea de a da curs solicitării. 

Prin notificarea din data de 29.09.2021 auditorul financiar s-a adresat reprezentanților 

legali ai societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. pentru a le comunica 

disponibilitatea și propunerea de a stabili termenii pentru realizarea misiunii speciale de audit, dar 

până la data de 18.10.2021 nu au primit acceptul reprezentanților societății. 

În acest context, prin adresa SI-DG/18280/22.10.2021 A.S.F. a adus în atenția societății 

obligația pe care o are în raport cu cererea formulată de acționarul SIF Banat Crișana S.A. și 

informații suplimentare cu privire la acest aspect. 

Prin adresa nr. 151/27.10.2021, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32210/27.10.2021 

reprezentantul Companiei Hoteliere Intercontinental România S.A. a precizat că a răspuns 

afirmativ la această solicitare și a început discuțiile cu auditorul pentru realizarea acestui audit, 

urmând ca, după clarificarea întinderii misiunii de audit să fie puse la dispoziția auditorului  

Roedl & Partner Audit S.R.L. toate informațiile necesare realizării raportului de audit suplimentar 

solicitat. 

Prin adresa nr. SI-DG 20491/06.12.2021 A.S.F. a solicitat societății și auditorului financiar 

Roedl & Partner Audit S.R.L. să comunice informații din care să rezulte evoluția demersurilor 

întreprinse în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor instituite de art. 111 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, 

evidențiind în mod concret, pe de o parte etapele parcurse, iar pe de alta parte, calendarul asociat 

finalizării operațiunii și întocmirea raportului de audit suplimentar. 

Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. nu a răspuns solicitării A.S.F. 

formulate prin adresa nr. SI-DG 20491/06.12.2021. 

Prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 20559/07.12.2021 (răspuns la adresa A.S.F. 

 nr. SI-DG 20491/06.12.2021), auditorul financiar Roedl & Partner Audit S.R.L. a precizat “am 

transmis către Consiliul de Administrație al CHIR propunerea noastră și suntem în curs de 

negociere și de semnare a contractului de servicii de audit conexe. 

În vederea emiterii raportului de audit suplimentar prin care să prezentăm constatările 

efective asupra aspectelor solicitate (…), noi așteptăm confirmarea și acceptul din partea 

reprezentanților legali”, 

De asemenea, prin adresa nr. SI-DG/1907/02.02.2022 s-a solicitat auditorului financiar 

Roedl & Partner Audit S.R.L. informații privind evoluția demersurilor întreprinse de societate în 

vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor instituite de art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr.24/2017 

republicată. 

Urmare acestui demers auditorul financiar Roedl & Partner Audit S.R.L., prin adresa 

înregistrată la ASF cu nr. SI-DG/1977/03.02.2022, a informat ASF cu privire la faptul că 



”reprezentanții legali ai CHIR au ales un alt auditor financiar pentru auditul situațiilor financiare 

2021, precum și pentru efectuarea auditului suplimentar. În acest moment nu mai există nicio 

relație contractuală între societate și societatea CHIR”. 

Având în vedere precizările exprimate de societate prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 

SI-DG/21572/23.12.2021 (prin care au fost transmise obiecțiunile formulate la Raportul de control 

permanent nr. VPI/17344/16.12.2021) prin care, societatea a menționat, printre altele, faptul că 

previzionează că va ajunge la un consens cu auditorul financiar în cursul lunii ianuarie 2022, prin 

adresa nr. SI-DG/1899/02.02.2022 s-a solicitat societății să comunice A.S.F. informații din care să 

rezulte evoluția demersurilor întreprinse în vederea ducerii la îndeplinire a obligațiilor instituite de 

art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată. 

Societatea prin adresa înregistrată la ASF cu nr. SI-DG/2092/07.02.2022 (răspuns la adresa 

ASF nr. SI-DG/1899/02.02.2022) a precizat următoarele: 

Roedl & Partner Audit S.R.L. ne-a comunicat că este foarte aglomerat (...) și că nu dispune 

de timpul necesar în următoarele săptămâni pentru realizarea lucrărilor solicitate, sugerându-ne 

să ne adresăm altui auditor autorizat. În plus nu ne-am putut înțelege pe condițiile financiare 

legate de raportul de audit statutar pe anul 2021. 

- Suntem în acest moment deja în faza de contractare a unei alte societăți de audit pentru 

efectuarea auditului statutar pe anul 2021. Vom întreprinde toate demersurile necesare pentru ca 

AGOA să numească un alt auditor financiar al societății, acesta urmând să efectueze și raportul 

de audit suplimentar sus-menționat în cel mai scurt timp. 

În concluzie, reținem faptul că, deși auditorul financiar Roedl & Partner Audit S.R.L. a 

transmis societății în data de 28.09.2021 solicitarea acționarului S.I.F. Banat Crișana S.A. de 

întocmire a unui raport suplimentar de audit, iar în data de 29.09.2021 acesta a comunicat 

reprezentanților societății Compania Hotelieră Intercontinental România S.A. disponibilitatea și 

propunerea de a stabili termenii pentru realizarea misiunii speciale de audit, din informațiile pe 

care le deținem, până în prezent misiunea de audit nu s-a realizat. 

Astfel, până în prezent, raportul suplimentar de audit solicitat de SIF Banat Crișana S.A. 

nu a fost finalizat/transmis A.S.F. în vederea publicării în mod corespunzător pe web-site-ul 

autorității. 

Textul regulamentar aplicabil în speță impune administratorilor emitentului, în funcție de 

situație, obligația de a asigura existența/încheierea unui contract cu auditorul financiar/firma de 

audit și transmiterea către aceștia, printre altele, inclusiv a informațiilor necesare realizării misiunii 

de audit, în termen de maximum cinci zile de la înregistrarea solicitării, în acest caz termenul 

expirând în data de 05.10.2021 (data la care s-a înregistrat solicitarea la societate fiind 28.09.2021). 

În aceste condiții, se constată faptul că nu au fost respectate prevederile art. 111 alin. (1) 

lit. b) teza a doua din Legea nr. 24/2017, republicată, coroborat cu art. 144 C. alin. (3) și art. 223 

lit. C. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, întrucât reprezentanții societății nu au furnizat 

auditorului financiar /firmei de audit informațiile necesare îndeplinirii misiunii de audit în 



termenul stabilit de lege, în vederea întocmirii raportului suplimentar de audit solicitat de 

acționarul SIF Banat Crișana S.A. 

_______________________________ 

În raport cu aspectele prezentate mai sus, în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza 

II-a din Legea nr. 24/2017 republicată (fostul art. 133 alin. (1) din Legea nr. 24/2017), față de 

faptele constatate, prin Raportul de control nr. VPI/16.12.2021, i s-a adus la cunoștință domnului 

Adamescu Bogdan Alexander - Președinte CA, reprezentant legal al societății Compania Hotelieră 

Intercontinental România S.A concluziile analizei A.S.F. învederându-i-se posibilitatea de a 

formula eventuale obiecțiuni. 

Prin adresa nr. înregistrată la A.S.F. cu nr. SI-DG/21572/09.12.2021 Compania Hotelieră 

Intercontinental România S.A. prin domnul Adamescu Bogdan Alexander, Președinte al 

Consiliului de Administrație a formulat obiecțiuni la Raportul de control permanent  

nr. VPI/16.12.2021, argumentele invocate nefiind de natură a modifica concluziile finale. 

În temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) teza a doua, art. 146 alin. (2) lit. a) și art. 147 alin. (2) 

pct. i) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

republicată, coroborat cu art. 144 C. alin. (3) și art. 223 lit. C. din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) lit. a), b) și f) din Legea nr. 24/2017, republicată, 

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul 

Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data 

de 16.02.2022, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se instituie în sarcina Consiliului de Administrație al societății Compania Hotelieră 

Intercontinental România S.A. obligația de a întreprinde, în termen de 15 zile de la data emiterii 

prezentei decizii, demersurile necesare în vederea încheierii unui contract cu un auditor financiar/ 

o firma de audit pentru realizarea raportului suplimentar de audit solicitat de acționarul S.I.F. Banat 

Crișana S.A. ce deține peste 5% din totalul drepturilor de vot. 

Art. 2. Cu drept de contestație la A.S.F. în termen de 30 de zile de la data comunicării. Contestația 

nu suspendă executarea deciziei.  

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată societății Compania Hotelieră Intercontinental România 

S.A., se publică în Buletinul A.S.F., în formă electronică, în conformitate cu prevederile art. 150 

alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată și se transmite B.V.B. în vederea publicării pe website-

ul propriu.   

 



Art. 4. Decizia nr. 172/17.02.2022 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul 

în care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării 

ei pe website-ul B.V.B. și al A.S.F. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU  

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 173 / 17.02.2022 

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  

Amplo S.A. Ploiești, din data de 31.05.2021, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacţionare 

a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 

nr.3048/27.07.2021,   

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

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 16.02.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. La data de 22.02.2022, se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul multilateral de 

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

Amplo S.A. Ploiești (CUI 1359038).  

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

forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 174 / 17.02.2022 

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  

Amplo S.A. Ploiești, din data de 31.05.2021, prin care s-a aprobat retragerea de la tranzacţionare 

a acțiunilor societății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, 

nr.3048/27.07.2021, 

având în vedere Decizia A.S.F. nr. 173/17.02.2022, de retragere de la tranzacţionare a 

acţiunilor emise de societatea Amplo S.A. Ploiești,        

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

Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 16.02.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. La data de 22.02.2022, se radiază din evidenţa Autorității de Supraveghere Financiară 

acţiunile emise de societatea Amplo S.A. Ploiești (CUI 1359038). 

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

forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 


