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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare
AUTORIZAȚIA NR. 59 / 13.04.2022
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. 8 alin. (1) 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,
ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) și alin.(7)
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 și
completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. g), art. 24 alin. (1) lit. k), art. 31 alin. (1)
lit. f) și alin. (2), art. 32 alin. (1) și ale art. 33 alin. (1) lit. a), b), f) și k) din Regulamentul 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 Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. înregistrată
la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu nr. RG 9478/23.03.2022, completată prin adresele
nr. RG/9778/25.03.2022, nr. RG/9779/25.03.2022, nr. RG/10535/31.03.2022 și
nr. RG/11390/06.04.2022,
în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, înregistrată
cu nr. SI DG 6117.1/07.04.2022 de aprobare a modificării intervenite în modul de organizare şi
funcționare a Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A., ca urmare a extinderii sediului
social,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
AUTORIZAȚIE
Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a Societății de Administrare a
Investițiilor SIRA S.A., CUI 8106253, ca urmare a schimbării sediului social al societății de la
adresa din București, strada Lainici, nr. 44-46, Apartament 4, Sector 1 la adresa din București,
Strada Lainici nr. 44 - 46, Apartament 4 și 12, Sector 1, în conformitate cu Hotărârea Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.03.2022 și cu Actul constitutiv al societății,
actualizat la data de 19.03.2022.
Art. 2. Societatea de administrare a investițiilor are obligația de a transmite la A.S.F. copia
certificatului de înregistrare mențiuni și copia noului certificat de înregistrare, în termen de
maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului a
modificărilor în modul de organizare și funcționare, ca urmare a schimbării sediului social, dar nu
mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.
Art. 3. Autorizația nr. 59/13.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către Societatea
de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.
Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea
Autorizației nr. 59/13.04.2022.
VICEPREȘEDINTE,
Gabriel GRĂDINESCU
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DECIZIA NR. 461 / 14.04.2022
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3),
art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere hotărârea A.G.E.A. Iproeb S.A. Bistrița din data de 15.11.2021, de
majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
nr.5112/17.12.2021,
ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Goldring S.A. adresate Autorităţii de
Supraveghere Financiară, cu privire la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea
majorării capitalului social al societății Iproeb S.A. Bistrița,
în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 și ale art. 19 din Legea
nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată,
în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii
Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 13.04.2022,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
DECIZIE
Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății
Iproeb S.A. Bistrița, care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Intermediarului și Bursei de
Valori București, având următoarele caracteristici:
a) Obiectul ofertei: maximum 107.037.295 acțiuni noi acțiuni;
b) Perioada de derulare: 20.04.2022 – 03.07.2022;
c) Preţul de subscriere: 0,3 lei/acţiune;
d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Goldring S.A.;
e) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.
Art. 2. Oferta se va desfăşura cu respectarea tuturor condiţiilor din prospect.
Art. 3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu
prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei,
intermediarilor implicați în derularea ofertei și ofertantului, cu luarea în considerare a atribuțiilor
fiecăruia.
Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. în termen de cel mult
5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată
pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a

Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară,
republicat, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. Decizia nr. 461/14.04.2022 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în
Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.
PREȘEDINTE,
Nicu MARCU
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DECIZIA NR. 466 / 14.04.2022
privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Bogdan Alexander
Adamescu împotriva Deciziei A.S.F. nr. 169/17.02.2022, prin care s-a dispus sancționarea
acestuia, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentant legal al
societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu amendă în valoare de 23.900 de lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), cu sediul în Splaiul Independenței nr.15,
sector 5, București, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și
(2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3) și (4), art. 7 alin. (2), art. 13 alin. (1) și art. 14 din
O.U.G. 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 în baza dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,
a examinat plângerea prealabilă formulată de domnul Bogdan Alexander Adamescu
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 169/17.02.2022.
În urma analizei realizate au rezultat următoarele:
Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu
nr. RG/9673/24.03.2022, domnul Bogdan Alexander Adamescu, numit în continuare petentul, prin
reprezentant convențional - S.C.P. Duțescu și Asociații, în calitate de Președinte al Consiliului de
administrație al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., denumită în continuare și
societatea,
a
formulat
plângere
prealabilă
împotriva
Deciziei
A.S.F.
nr. 169/17.02.2022, solicitând:
▪ în principal - revocarea în tot a deciziei;
▪ în subsidiar - revocarea în parte a deciziei, în sensul reducerii amenzii la minimul
special prevăzut de dispozițiile art. 154 alin. (3) lit. b) pct. (ii), respectiv la suma de 3000 de lei.

Prin Decizia A.S.F. nr. 169/17.02.2022 s-a dispus sancționarea domnului
Bogdan Alexander Adamescu în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, reprezentant
legal al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A., cu amendă în valoare de 23.900 de lei.
În baza Notei Direcției Juridice nr. P-DJ/1566.3/8.04.2022 privind respingerea plângerii
prealabile formulate de domnul Bogdan Alexander Adamescu împotriva Deciziei A.S.F.
nr. 169/17.02.2022, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de Președinte al
Consiliului de Administrație, reprezentant legal al societății UNIREA SHOPPING CENTER S.A.,
cu amendă în valoare de 23.900 de lei și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data
de 13.04.2022,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
DECIZIE
Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Bogdan Alexander Adamescu
împotriva Deciziei A.S.F. nr. 169/17.02.2022, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate
de Președinte al Consiliului de Administrație, reprezentant legal al societății UNIREA SHOPPING
CENTER S.A., cu amendă în valoare de 23.900 de lei, pentru motivele cuprinse în Anexa care
face parte integrantă din prezenta decizie.
Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 466/14.04.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentului.
Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară asigură
comunicarea prezentei decizii.
PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

