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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

 

AUTORIZAȚIA NR. 85 / 26.05.2022 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. a), art. 6 

alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art.14, și ale art. 27 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, 

organizarea şi 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. 210 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 76 alin. (2) și art. 282 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de 

instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, 



 

În baza prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și ale art. 15 alin. (1) din Regulamentul 

A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și 

activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Analizând cererea societății de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL 

INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/15304/05.05.2022, completată prin adresele 

RG/16244/16.05.2022 și RG/16394/18.05.2022, 

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

Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.05.2022, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții 

financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. cu sediul social situat în Cluj-Napoca,  

str. Republicii nr. 107, et. 4, județul Cluj, România, ca urmare a majorării capitalului social de la 

5.000.000 lei la 6.320.000 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/26.04.2021 

modificată, completată și actualizată prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/28.04.2022. 

Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația de a transmite la A.S.F. copia 

certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maxim 5 zile de la data înregistrării la  

Oficiul Național al Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și 

funcționare ca urmare a majorării capitalului social, prevăzut la art. 1, dar nu mai târziu de  

90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F. 

Art. 3. Autorizația nr. 85 / 26.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea 

de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. 

Art. 4. Direcția Generală - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea 

Autorizației nr. 85 / 26.05.2022. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 634 / 25.05.2022 

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: 

- prevederile art. 28 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață, republicată, coroborate cu dispozițiile art. 12 alin. (2) și alin. (3) din 

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

cu modificările și completările ulterioare, 

- Decizia A.S.F. nr. 558/11.05.2022 prin care s-a aprobat 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.,  

- urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Goldring S.A., adresate A.S.F., cu privire la 

aprobarea amendamentului la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a societății 

Prebet S.A. Aiud, 

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

Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 25.05.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. (1) Se aprobă amendamentul la documentul de ofertă publică de preluare obligatorie a 

societății Prebet S.A. Aiud, aprobat prin Decizia A.S.F. nr. 558/11.05.2022. 

 

             (2) Amendamentul constă în modificarea punctului 6, care se va citi după cum urmează: 

”Ofertanții vor achiziționa cu prioritate în următoarea ordine, precum și în limitele maxime 

precizate, în funcție de numărul de acțiuni ce vor fi subscrise în cadrul ofertei, după cum urmează: 

- Impetum Investmens S.A. - 5.236.819 acțiuni; 

- Anodin Assets S.A. - 4.087.620 acțiuni; 

- Ges-Green Energy Specialists S.R.L. - 4.087.620 acțiuni; 

 -   Acord Construct ALT S.R.L. - 4.087.623 acțiuni”. 

 



          (3) Celelalte caracteristici ale documentului de ofertă rămân neschimbate. 

Art. 2. Decizia nr. 634/25.05.2022 se comunică S.S.I.F. Goldring S.A. și se publică în  

Buletinul A.S.F., forma electronică. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 643 / 26.05.2022 

privind respingerea plângerii prealabile formulate de societatea INTERNATIONAL 

CAVIAR CORPORATION S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 379/29.03.2022, prin care s-a 

dispus sancționarea acesteia, cu amendă în valoare de 21.200 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 societatea INTERNATIONAL CAVIAR 

CORPORATION S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr. 379/29.03.2022. 

În urma analizei realizate au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu  

nr. RG/14818/3.05.2022 1 , societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A., 

denumită, în continuare, petenta sau societatea, a formulat plângere prealabilă împotriva  

Deciziei A.S.F. nr. 379/29.03.2022, solicitând: 

- „revocarea Deciziei nr. 379/19.03.20222 și a sancțiunii amenzii stabilite prin această 

decizie având în vedere că au fost îndeplinite toate obligațiile legale ce cad în sarcina organelor 

de conducere ale societății și ale subscrisei societăți.” 

Prin Decizia A.S.F. nr. 379/29.03.2022 s-a dispus sancționarea societății 

INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A., cu amendă în valoare de 21.200 lei. 

                                                           
1 Transmisă prin e-mail; exemplarul original a fost recepționat de A.S.F. prin adresa înregistrată sub  

nr. RG/15284/5.05.2022. 
2 Precizăm că petenta invocă în cuprinsul plângerii în mod eronat Decizia A.S.F. nr. 379/19.03.2022; în fapt, data 

emiterii Deciziei în speță a fost 29.03.2022. 



În baza Notei Direcției Juridice nr. P-DJ 2221.4/18.05.2022 privind respingerea plângerii 

prealabile formulate de societatea INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A. împotriva 

Deciziei A.S.F. nr. 379/29.03.2022, prin care s-a dispus sancționarea acesteia, cu amendă în 

valoare de 21.200 lei și a hotărârii adoptate în ședința Consiliului A.S.F. din data de 25.05.2022, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de societatea INTERNATIONAL CAVIAR 

CORPORATION S.A. împotriva Deciziei A.S.F. nr.379/29.03.2022, prin care s-a dispus 

sancționarea acesteia, cu amendă în valoare de 21.200 lei, pentru motivele cuprinse în Anexa care 

face parte integrantă din prezenta decizie. 

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 643/26.05.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia petentei. 

Art. 3. Direcția de specialitate din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară asigură 

comunicarea prezentei decizii. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 

AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

DECIZIA NR. 644 / 26.05.2022 

privind respingerea plângerii prealabile formulate de domnul Mathe Francisc 

împotriva Deciziei A.S.F. nr. 338/21.03.2022, prin care s-a dispus sancționarea 

acestuia, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății 

PREBET AIUD S.A., cu amendă în valoare de 11.100 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 Mathe Francisc împotriva Deciziei 

A.S.F. nr. 338/21.03.2022. 

În urma analizei realizate au rezultat următoarele: 

Prin adresa înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu  

nr. RG/13616/27.04.2022, domnul Mathe Francisc (numit în continuare „petentul”), în calitate de 

Președinte al Consiliului de administrație al societății PREBET AIUD S.A., denumită în 

continuare și „societatea”, a formulat plângere prealabilă împotriva Deciziei A.S.F.  

nr. 338/21.03.2022, solicitând revocarea acesteia. 



 

Prin Decizia A.S.F. nr. 338/21.03.2022, s-a dispus sancționarea domnului Mathe Francisc, 

în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al societății PREBET AIUD S.A., cu 

amendă în valoare de 11.100 lei. 

În baza NOTEI Direcției Juridice nr. 2121.3/16.05.2022 privind respingerea plângerii 

prealabile formulate de domnul Mathe Francisc împotriva Deciziei A.S.F. nr. 338/21.03.2022, 

prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație 

al societății PREBET AIUD S.A., cu amendă în valoare de 11.100 lei și a hotărârii adoptate în 

ședința Consiliului A.S.F. din data de 25.05.2022, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul act individual: 

DECIZIE 

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată de domnul Mathe Francisc împotriva  

Deciziei A.S.F. nr. 338/21.03.2022, prin care s-a dispus sancționarea acestuia, în calitate de  

Președinte al Consiliului de administrație al societății PREBET AIUD S.A., cu amendă în valoare 

de 11.100 lei, pentru motivele cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta Decizie. 

Art. 2. Decizia A.S.F. nr. 644/26.05.2022 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 

 

 

 

 


