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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare 

 

AVIZ NR. 149 / 10.05.2022 

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) și art. 27 din Ordonanța de Urgența 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 Deciziei Consiliului A.S.F. nr. 35/11.01.2019, cu modificările și completările 

ulterioare, privind soluționarea de către Vicepreședintele Sectorulului Instrumentelor și 

Investițiilor Financiare a unor note elaborate în cadrul sectorului,  

În conformitate cu prevederile art. 250 și art. 251 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele 

de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, 



În conformitate cu prevederile art. 1, art. 5, art. 6 și art. 7 din Norma nr. 13/2019 privind 

cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi 

supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 

ulterioare, 

Ca urmare a cererii formulate de firma de audit MGMT AUDIT & BPO SRL, înregistrată 

la A.S.F. cu nr. RG/11055/04.04.2022, completată prin documentația depusă prin adresa  

nr. RG/11915/11.04.2022, 

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, 

înregistrată cu nr. SI-DG 6329.3/03.05.2022, privind solicitarea firmei de audit MGMT AUDIT & 

BPO SRL de avizare în vederea desfăşurării activităţii de audit statutar la entităţi autorizate, 

reglementate şi supravegheate de către ASF – SIIF, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul: 

AVIZ 

Art. 1. Se avizează firma de audit MGMT AUDIT & BPO SRL (sediul social: Mun. București, 

sectorul 1, Intrarea Amzei nr. 2, mansardă; Nr. Reg. Com. J40/14885/2014; CUI 33928794), având 

Autorizația C.A.F.R. nr. 1263/07.09.2015 și Viza A.S.P.A.A.S. nr. FA1263, în vederea 

desfăşurării activităţii de audit statutar la entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de către 

Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare. 

Art. 2. MGMT AUDIT & BPO SRL are obligaţia de a îndeplini condiţiile prevăzute de 

reglementările în vigoare pentru desfășurarea activității menționate la art. 1 pe toată durata 

deţinerii prezentului aviz. 

Art. 3. Orice modificare a informațiilor și/sau a documentelor care au stat la baza avizării  

MGMT AUDIT & BPO SRL va fi comunicată Autorităţii de Supraveghere Financiară în termen 

de 5 zile de la data producerii acesteia. 

Art. 4. Prezentul aviz intră în vigoare la data comunicării acestuia către firma de audit  

MGMT AUDIT & BPO SRL şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, și pe  

site-ul A.S.F.  

Art. 5. Direcția Generală - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea 

Avizului nr. 149/10.05.2022. 

VICEPREȘEDINTE, 

Gabriel GRĂDINESCU 

 

 

 

 



AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 557 / 11.05.2022 

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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 și art. 23 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată și ale art. 57 și art. 58 din Regulamentul 

A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările 

și completările ulterioare,  

ca urmare a solicitărilor formulate de S.S.I.F. Swiss Capital S.A. adresate A.S.F. cu privire 

la aprobarea documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea  

Fondul Proprietatea S.A., sub formă de acțiuni și/sau certificate globale de depozit având la bază 

acțiuni, 

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

Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.05.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea  

Fondul Proprietatea S.A., sub formă de acțiuni și/sau certificate globale de depozit având la bază 

acțiuni, iniţiată de societatea Fondul Proprietatea S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:  

a)  Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei: 325.000.000 acţiuni, reprezentând  

5,0685% din capitalul social; 

b)  Valoarea nominală: 0,52 lei/acţiune; 

c)  Preţul de cumpărare este de: 2,19 RON/acţiune și suma echivalentă în USD a  

109,50 RON/GDR; 

d)  Perioada de derulare: 18.05.2022 – 24.06.2022. Potrivit mențiunilor din cadrul 

documentului de ofertă datele de 30 mai, 1 iunie, 2 iunie, 3 iunie, 13 iunie și 20 iunie 2022 nu 

reprezintă zile lucrătoare și, ca urmare, nicio ofertă privind valorile mobiliare nu va fi acceptată în 

zilele respective; 

e)  Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Swiss Capital S.A.; 



f)  Locurile de subscriere: conform informațiilor din cuprinsul documentului de ofertă.  

Art. 2. Participanții autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru 

respectarea tuturor condiţiilor din documentul de ofertă. 

Art. 3. Oferta publică de cumpărare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care 

se tranzacţionează acţiunile emise de societatea Fondul Propritatea S.A., permiţând astfel accesul 

neîngrădit şi nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători, persoane fizice şi juridice, fără a se 

determina în vreun fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de 

receptare.  

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzute 

la pct. 7 lit. a) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de 

Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat cunoştinţă 

de conţinutul documentului de ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 

Art. 6. Decizia nr. 557/11.05.2022 se comunică S.S.I.F. Swiss Capital S.A. și se publică în 

Buletinul A.S.F., varianta electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 558 / 11.05.2022 

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 înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, 

prin Decizia A.S.F. nr. 869/07.07.2021, acționarii Anodin Assets S.A., Ges-Green Energy 

Specialists S.R.L. și Acord Construct ALT S.R.L. au fost prezumați că acționează în mod concertat 

și au obligația să depună la A.S.F. documentaţia aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a 

Prebet S.A. Aiud împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, 

în baza solicitărilor S.S.I.F. Goldring S.A. adresate A.S.F. cu privire la aprobarea 

documentului de ofertă publică de preluare obligatorie a societății Prebet S.A. Aiud, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1), art. 39 alin. (1) și ale art. 40 alin. (5) 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 A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.05.2022, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societăţii Prebet S.A. 

Aiud, iniţiată de Anodin Assets S.A., Ges-Green Energy Specialists S.R.L., Acord Construct ALT 

S.R.L. și Impetum Investments S.A., ofertă cu următoarele caracteristici:  

a) Numărul de acţiuni care fac obiectul ofertei este 17.499.682 acţiuni, reprezentând 

38,4161% din capitalul social; 

b) Valoare nominală: 0,18 lei/acţiune; 

c) Preţul de cumpărare este de: 1,84 lei/acţiune; 

d) Perioada de derulare: 18.05.2022 – 31.05.2022; 

e) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Goldring S.A.; 

f) Locurile de subscriere: conform informațiilor din documentul de ofertă.  

 

Art. 2. Intermediarii autorizaţi prin intermediul cărora se va derula oferta răspund pentru 

respectarea tuturor condiţiilor din documentul de ofertă. 

Art. 3. Oferta publică de preluare se va derula cu utilizarea exclusivă a sistemelor pieţei pe care 

se tranzacţionează acţiunile societăţii Prebet S.A. Aiud permiţând astfel accesul neîngrădit şi 

nelimitat al tuturor potenţialilor vânzători, persoane fizice şi juridice, fără a se determina în vreun 

fel persoanele cărora le este adresată, asigurându-se posibilităţi egale de receptare.  

Art. 4. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi însoţită de dovada virării cotei prevăzute 

la punctul 7 lit. b) din Anexa nr. 1 la Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014, privind veniturile 

Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.  

Art. 5. Formularul de subscriere aferent ofertei trebuie să cuprindă menţiunea: “Am luat cunoştinţă 

de conţinutul documentului de ofertă publică, am înţeles şi acceptat condiţiile acestuia”. 

Art. 6. Decizia nr. 558/11.05.2022 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în  

Buletinul A.S.F., varianta electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 562 / 12.05.2022 

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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere hotărârea A.G.E.A. Simtel Team S.A. București din data de 28.12.2021 de 

majorare a capitalului social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 

nr.282/19.01.2022, 

ca urmare a solicitărilor formulate de BT Capital Partners S.A. adresate A.S.F. cu privire 

la aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății 

Simtel Team S.A. București, 

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 A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.05.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății 

Simtel Team S.A. București care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului, 

Intermediarului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici: 

a) Obiectul ofertei: un număr total de 705.500 acțiuni; 

b)   Perioada de derulare: 

        b.1. tranzacționarea drepturilor de preferință: 18.05.2022 - 24.05.2022; 

        b.2. perioada de subscriere: 27.05.2022 – 25.06.2022; 



c)   Preţul de subscriere: 18,1994 lei/acţiune;  

d)   Intermediarul ofertei: BT Capital Partners 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 Autorității de Supraveghere 

Financiară 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. 562/12.05.2022 se comunică BT Capital Partners S.A. și se publică în  

Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 566 / 12.05.2022 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) 

și alin. (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,  

având în vedere dispozițiile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, 



în temeiul dispozițiilor art. 115 lit. a) și ale art. 218 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 

privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările 

ulterioare, 

având în vedere Hotărârea A.G.E.A. a societății Turism Covasna S.A. din data de 

19.04.2021 prin care s-a aprobat convertirea celor 9.044.000 acțiuni preferențiale cu dividend 

prioritar, în acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a, nr. 2224/03.06.2021, 

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

Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.05.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. La data de 18.05.2022 se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul multilateral de 

tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. cele 9.044.000 de acţiuni 

preferențiale emise de societatea Turism Covasna S.A. (CUI 559747). 

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

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 567 / 12.05.2022 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) 

și alin. (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, 

având în vedere dispozițiile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, 

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

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

având în vedere Hotărârea A.G.E.A. a societății Turism Covasna S.A. din data de 

19.04.2021 prin care s-a aprobat convertirea celor 9.044.000 acțiuni preferențiale cu dividend 

prioritar, în acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea a IV-a, nr. 2224/03.06.2021, 



având în vedere Decizia A.S.F. nr. 566/12.05.2022 de retragere de la tranzacţionare a celor 

9.044.000 de acţiuni preferențiale emise de societatea Turism Covasna S.A., 

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

Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.05.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. La data de 18.05.2022, se radiază din evidenţa A.S.F. cele 9.044.000 acţiuni preferențiale 

emise de societatea Turism Covasna S.A. (CUI 559747). 

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

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 577 / 13.05.2022 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (8), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 7 

alin. (2), art. 14, art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere solicitarea formulată de Siemens Energy Global GmbH & Co. KG  

(cod LEI: 529900F0AEX3776C0J76), angajată în calitate de contraparte nefinanciară, în tranzacții 

realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea  

Siemens Energy Services S.R.L. (cod LEI: 5299006KP6CXG2O2XV80), privind intenția de a 

beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din  

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 

privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale 

de tranzacții (EMIR), prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG-10077/29.03.2022 și  

RG-11537/07.04.2022, 

În baza prevederilor art. 2 pct. (8) și (9), art. 3 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din  

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 

privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale 

de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza Notei Direcției Generale - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii 

Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.05.2022, 



Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Societatea Siemens Energy Services S.R.L. (cod LEI: 5299006KP6CXG2O2XV80), 

angajată în tranzacții intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu contrapartea 

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (cod LEI: 529900F0AEX3776C0J76), beneficiază de 

excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 

nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele 

financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), 

cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică începând cu data primirii răspunsului favorabil 

de către Siemens Energy Services S.R.L. din partea autorității competente din Germania, Bafin, 

pentru contrapartea din acest stat Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, sau la expirarea 

termenului de trei luni de la primirea notificării de către această autoritate, sub condiția ca 

respectiva autoritate să nu fi formulat obiecții. 

Art. 3. Excepția prevăzută la articolul 1 se aplică pe perioada valabilității informațiilor furnizate 

A.S.F. de către societatea Siemens Energy Global GmbH & Co. KG. 

Art.4. Decizia nr. 577/13.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea 

Siemens Energy Services S.R.L. și societatea Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, se publică 

în Buletinul A.S.F., forma electronică, iar emiterea ei va fi adusă la cunoștința autorității 

competente din Germania, Bafin. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 578 / 13.05.2022 

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), ale art. 14 și ale art. 212 alin. (1) alin. (11) și alin. (4) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de 

Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), 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:  



- prin Decizia A.S.F. nr. 869/07.07.2021, acționarii Ges - Green Energy Specialists S.R.L., 

Anodin Assets S.A. și Acord Construct ALT S.R.L. au fost prezumați că acționează concertat în 

baza art. 2 alin. (2) lit. f) pct. 8 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare 

şi operaţiuni de piaţă, republicată, și s-a stabilit în sarcina acestora obligația ca împreună cu 

persoanele cu care acționează în mod concertat, să depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei 

publice de preluare obligatorie a Prebet S.A. Aiud, 

- prin Decizia A.S.F. nr. 869/07.07.2021, societatea Aușel Imobiliare S.R.L. a fost reținută 

ca persoană care acționa în mod concertat cu acționarul Anodin Assets S.A. prin prisma structurii 

de proprietate, respectiv, a raporturilor economice derulate cu societatea Ges - Green Energy 

Specialists S.R.L., 

- la data emiterii Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021, societatea Aușel Imobiliare S.R.L. nu 

deținea acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud și era deținută în proporție de 100% de societatea  

Anodin Assets S.A., acționar al Prebet S.A. Aiud, 

- Aușel Imobiliare S.R.L. a achizitionat, prin tranzacția realizată în data de 16.11.2021, un 

număr de 4.940.114 acțiuni, reprezentând 10,84%, din capitalul social al societății Prebet S.A. 

Aiud, 

- interdicția de a mai achiziționa acțiuni ale emitentului până la derularea ofertei publice de 

preluare obligatorie, prevăzută la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, opera în privința acționarilor menționați 

în Decizia A.S.F. nr. 869/07.07.2021, precum și a persoanelor cu care aceștia acționau în mod 

concertat, societatea Aușel Imobiliare S.R.L. fiind una dintre acestea, datorită structurii de 

proprietate, 

- prin hotărârea asociatului unic al Aușel Imobiliare S.R.L. din 25.10.2021,  

Anodin Assets S.A., a cesionat toate părțile sociale către dna. Becan Teodora Daniela, aceasta 

devenind asociat unic al Aușel Imobiliare S.R.L., cu păstrarea în continuare a funcției de 

administrator în cadrul acestei societăți, 

- cesiunea de părți sociale ale Aușel Imobiliare S.R.L., care a avut loc ulterior emiterii 

Deciziei A.S.F. nr. 869/07.07.2021 și anterior tranzacției din data de 16.11.2021 prin care această 

societate a devenit acționar al emitentului Prebet S.A. Aiud, nu este de natură a înlătura interdicția 

de a mai achiziționa acțiuni ale emitentului până la derularea ofertei publice de preluare obligatorie 

prevăzută la art. 39 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă, republicată,  

- 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, față de fapta constatată, prin 

Raportul de control permanent nr. VPI 17069/09.12.2021, i s-au adus la cunoștință societății  

Aușel Imobiliare S.R.L., acționar al emitentului Prebet S.A. Aiud, 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, 



- prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/826/11.01.2022, societatea  

Aușel Imobiliare S.R.L. a formulat obiecțiuni la raportul de control permanent, din care reiese 

faptul că societatea a considerat, că nu mai acționa în mod concertat cu Anodin Assets S.A. de la 

momentul producerii evenimentului din data de 25.10.2021 (cesiunea de părți sociale) ce a 

determinat schimbarea asociatului unic, putând astfel să achiziționeze acțiuni ale emitentului, fără 

ca aceasta să fie considerată o încălcare a dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind 

emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, 

- obiecțiunile formulate și informațiile rezultate din documentele transmise ulterior, nu sunt 

de natură a modifica concluziile finale reținute, întrucât societatea avea obligația să facă aplicarea 

în mod corespunzător a prevederilor legale. De asemenea, în cuprinsul obiecțiunilor nu au fost 

făcute precizări cu privire la eventuale alte persoane responsabile, 

- prin hotărârea asociatului unic al Aușel Imobiliare S.R.L. din 10.03.2022,  

dna. Becan Teodora Daniela, a cesionat toate părțile sociale către dl. Codărean Cristian-Vasile, 

aceasta devenind asociat unic, precum și administrator al acestei societăți, 

- prevederile convenţiei nr. 2/10.03.2022 încheiată între dna. Becan Teodora în calitate de 

cedent al părților sociale ale Aușel Imobiliare S.R.L. și dl. Codărean Cristian-Vasile în calitate de 

cesionar, 

- prevederile art. 146 alin. (2) lit. c), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 1 (ii) art. 151 și art. 155 

alin.(1), alin. (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă, republicată, 

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și 

a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 11.05.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se sancționează, cu amendă în valoare de 40.700 lei, societatea Aușel Imobiliare S.R.L., 

(CUI 36236070), cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, Str. Borhanciului, nr. 24, bloc D, 

apartament 7, județ Cluj, în calitate de acționar al emitentului Prebet S.A. Aiud (CUI 1763841). 

Art. 2. (1) Amenda se va achita la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca 

- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, în termen de 15 zile de la comunicarea 

deciziei.  

            (2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 

alin.(4) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor 

Mobiliare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborat cu art. 28 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, cu modificările și completările 

ulterioare.  



           (3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F., către Direcţia Generală – 

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 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. (1) Societatea Aușel Imobiliare S.R.L. poate formula plângere prealabilă la A.S.F. în 

conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei 

decizii.  

             (2) Plângerea prealabilă nu suspendă executarea sancțiunii. 

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică societății Aușel Imobiliare S.R.L., prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, şi emitentului Prebet S.A. Aiud. 

              (2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul 

A.S.F. la secţiunea Sancțiuni/Piaţa de capital şi pe website-ul Bursei de Valori București, în 

conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată. 

Art. 6. (1) Decizia nr. 578/13.05.2022 intră în vigoare la data comunicării ei către societatea  

Aușel Imobiliare S.R.L. (CUI 36236070). 

             (2) În cazul în care societatea Aușel Imobiliare S.R.L. nu poate fi contactată, prezenta 

Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe website-ul Bursei de Valori București și al A.S.F. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 


