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AUTORIZAȚIA NR. 88 / 06.06.2022
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,
în temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (2), art. 67, art. 87 și art. 91 alin.
(2) din O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și
societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii
nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 110 alin. (1) și ale art. 112 alin. (1) 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 conformitate cu prevederile art. 5 pct. 6 Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții,
lit. a) Subsecțiunea 1 - Fonduri deschise de investiții din România (FDIR) din Regulamentul
nr.15/2018 privind Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. i), pct. 12 lit. f) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b),
art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind
informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,
având în vedere solicitarea BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. transmisă prin
adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/12194/13.04.2022, completată prin adresele
nr. RG/15428/09.05.2022 și nr. RG/16726/20.05.2022,
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 Fondul deschis de investiții BRD EURO SIMPLU, administrat de BRD
ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A., C.U.I. 13236071, și având ca depozitar BRD Groupe
Societe Generale S.A..
Art. 2. Se autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de unități de fond ale Fondului
deschis de investiții BRD EURO SIMPLU, în baza Prospectului de emisiune.
Art. 3. Se autorizează Regulile Fondului deschis de investiții BRD EURO SIMPLU.
Art. 4. Se autorizează ca Fondul deschis de investiții BRD EURO SIMPLU să deroge de la
respectarea limitelor investiționale prevăzute la art. 85 – 88 din O.U.G. nr. 32/2012, timp de 6
luni de la data autorizării acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului
dispersiei riscului.
Art. 5. Se autorizează ca Fondul deschis de investiții BRD EURO SIMPLU să dețină până la 100%
din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de
statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, de una sau mai multe
autorități publice locale ale acestuia sau de un organism public internațional din care fac parte unul
sau mai multe state membre, cu condiția respectării principiului diversificării riscului, respectiv
deținerea de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin șase emisiuni
diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre
emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor fondului, în conformitate cu prevederile art.87
din O.U.G. nr. 32/2012.
Art. 6. Se înscrie în Registrul A.S.F. cu nr. CSC06FDIR/400127 Fondul deschis de investiții
BRD EURO SIMPLU în Secțiunea 6 - Fonduri deschise de investiții, Subsecțiunea 1 - Fonduri
deschise de investiții din România (FDIR).
Art. 7. Autorizația nr.88/06.06.2022 intră în vigoare la data comunicării sale către
BRD ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A. și va fi publicată în Buletinul A.S.F.,
forma electronică.

Art. 8. Direcția Generală – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare asigură comunicarea
Autorizației nr. 88/06.06.2022.
PREȘEDINTE,
Nicu MARCU
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
DECIZIA NR. 704 / 09.06.2022
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3),
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 Decizia Administratorului unic al societății Holde Agri Invest S.A.
București din data de 04.03.2022, de majorare a capitalului social, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1382/05.04.2022,
ca urmare a solicitării formulate de S.S.I.F. Tradeville S.A., adresate A.S.F., cu privire la
aprobarea prospectului UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății
Holde Agri Invest 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 08.06.2022,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
DECIZIE
Art. 1. Se aprobă prospectul UE pentru creștere în vederea majorării capitalului social al societății
Holde Agri Invest 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: maximum 32.034.898 acțiuni;
b) Perioada de derulare:

b.1. tranzacționarea drepturilor de preferință: 15.06.2022 – 21.06.2022;
b.2. perioada de subscriere: 24.06.2022 – 24.07.2022;
c) Preţul de subscriere: 1,65 lei/acţiune;
d) Intermediarul ofertei: S.S.I.F. Tradeville 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 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. 704/09.06.2022 se comunică S.S.I.F. Tradeville S.A. și se publică în
Buletinul A.S.F., forma electronică.
PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

