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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
AUTORIZAȚIA NR. 87 / 02.06.2022
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 și completările ulterioare,
ținând cont de prevederile art. 7 alin. (3) și ale art. 11 alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea
nr.243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,

având în vedere solicitarea S.A.I. BROKER S.A. înregistrată la Autoritatea de
Supraveghere Financiară cu nr. RG/4369/11.02.2022, completată cu adresele
nr. RG/11874/11.04.2022, nr. RG/13004/19.04.2022, nr. RG/14960/03.05.2022 și
nr. RG/15702/10.05.2022,
în baza notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii
Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.05.2022,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
AUTORIZAȚIE
Art. 1. Se autorizează modificările intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu
capital privat SMART MONEY administrat de S.A.I. BROKER S.A. (C.U.I. 30706475), în forma
transmisă la A.S.F. prin adresa înregistrată cu nr. RG/15702/10.05.2022.
Art. 2. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data prezentei autorizații,
S.A.I. BROKER S.A. are obligația transmiterii Notei de informare a investitorilor prin intermediul
canalelor de comunicare stabilite prin contractul de societate al Fondului de investiții alternative
cu capital privat SMART MONEY. Ulterior, S.A.I. BROKER S.A. are obligația de a comunica
A.S.F. dovada transmiterii respectivei informări către investitori, în termenul stipulat la art. 11
alin. (5) din Legea nr. 243/2019.
Art. 3. În situaţia în care, investitorii nu sunt de acord cu modificările intervenite în documentele
fondului, S.A.I. BROKER S.A. are obligaţia de a onora cererile de răscumpărare integrală ale
investitorilor Fondului de investiții alternative cu capital privat SMART MONEY depuse într-un
interval de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la art. 2, fără perceperea de comisioane
pentru investitorii care optează să se retragă din fond.
Art. 4. Autorizația nr. 87/02.06.2022 intră în vigoare la data comunicării către
S.A.I. BROKER S.A. şi se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.
Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea
Autorizației nr. 87/02.06.2022.
PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
DECIZIA NR. 673 / 02.06.2022
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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. 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 Sentința civilă nr. 87/10.03.2022 pronunțată de Tribunalul Bistrița Năsăud în dosarul nr. 142/112/2020, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență
nr.5785/31.03.2022, prin care s-a decis intrarea în faliment a debitoarei Dan Steel Group Beclean
S.A. din localitatea Beclean, județul Bistrița – Năsăud, pentru acțiunile emise de către această
societate nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată,
în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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 31.05.2022,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
DECIZIE
Art. 1. La data de 09.06.2022, se retrag de la tranzacţionarea pe sistemul multilateral de
tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A. acţiunile emise de societatea
Dan Steel Group Beclean S.A. din localitatea Beclean, județul Bistrița - Năsăud (CUI 573652).
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.
PREȘEDINTE,
Nicu MARCU
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 674 / 02.06.2022
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 (denumită în continuare A.S.F.), aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 62 lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, coroborate cu prevederile art. 115 lit. a)
și ale 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 Sentința civilă nr. 87/10.03.2022 pronunțată de Tribunalul Bistrița Năsăud în dosarul nr. 142/112/2020, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență
nr.5785/31.03.2022, prin care s-a decis intrarea în faliment a debitoarei Dan Steel Group Beclean
S.A. din localitatea Beclean, județul Bistrița - Năsăud, pentru acțiunile emise de către această
societate nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată,
având în vedere Decizia A.S.F. nr. 673 / 02.06.2022 de retragere de la tranzacționare a
acțiunilor emise de societatea Dan Steel Group Beclean S.A. din localitatea Beclean, județul
Bistrița - Năsăud,
în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii
Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 31.05.2022,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
DECIZIE
Art. 1. La data de 09.06.2022, se radiază din evidenţa A.S.F. acţiunile emise de societatea
Dan Steel Group Beclean S.A. din localitatea Beclean, județul Bistrița - Năsăud (CUI 573652).
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.
PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

