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AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 89 / 15.06.2022
În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (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,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) si alin. (5), art. 6
alin.(1), alin. (2) alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) lit. a), c), d), e),
f), g), h), i), j), alin. (4), alin.(5), alin. (6) și alin. (8), art. 46 lit. a), art. 48, art. 53 alin. (1),
alin. (4), alin. (5), alin. (6) și ale art. 56 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea
fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

în baza art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4) și art. 15 lit. a), b), d), e) și f) din Regulamentul
A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative, cu
modificările și completările ulterioare,
având în vedere art. 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al
Autorității de Supraveghere Financiară, Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative,
Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în
România (FIAIP), cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. e), pct. 12 lit. b) și pct. 22, art. 4 alin. (1) lit. b),
art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art.7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 privind
informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,
având în vedere solicitarea S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A., transmisă prin
adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/29175/24.09.2021, completată prin adresele
nr.
RG/34038/11.11.2021,
nr.
RG/3619/03.02.2022,
nr.
RG/
5538/23.02.2022,
nr.
RG/6289/28.02.2022,
nr.
RG/7371/07.03.2022,
nr.
RG/8105/14.03.2022,
nr.
RG/13027/19.04.2022,
nr.
RG/13383/21.04.2022,
nr.
RG/15198/05.05.2022,
nr. RG/15207/05.05.2022 și nr. RG/16823/23.05.2022,
în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii
Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.06.2022,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
AUTORIZAȚIE
Art. 1. Se autorizează Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Atlas AgriFund,
administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. (C.U.I. 24467322), în calitate de
Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor profesionali (F.I.A.I.P.), având ca depozitar
BRD – Groupe Societe Generale S.A.
Art. 2. Se autorizează Regulile Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas AgriFund,
administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
Art. 3. Se înscrie Fondul de Investiții Alternative cu capital privat Atlas AgriFund în Registrul
A.S.F., Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 2 - Fonduri de investiții
alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu
nr. CSC09FIAIP/400012.
Art. 4. Autorizația nr. 89 / 15.06.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către
S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.
Art. 5. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea
Autorizației nr. 89 / 15.06.2022.
PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AUTORIZAȚIA NR. 90 / 15.06.2022
În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (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,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art.6
alin.(1), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g),
h), i), j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 31 lit. b) pct. i, art. 40 alin. (1), art. 46 lit. g),
art. 48, art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și ale art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. b) teza întâi și alin. (5) din
Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea
și completarea unor acte normative,
în baza art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15, art. 55 și ale art. 72 alin. (1) și alin. (2) și
art. 73 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor
de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere art. 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al
Autorității de Supraveghere Financiară Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative,
Subsecţiunea 2 - Fonduri de investiţii alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în
România (FIAIP), cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. (e), pct. 12 lit. (b) și pct. 22, art. 4 alin. (1)
lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art.7 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 2088/2019
privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,
având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. transmisă
prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/20376/17.07.2020, nr. RG/21031/24.07.2020,
nr.
RG/21034/24.07.2020,
nr.
RG/26354/09.09.2020,
nr.
RG/26694/14.09.2020,
nr.
RG/32580/06.11.2020,
nr.
RG/6842/03.03.2021,
nr.
RG/12436/20.04.2021,
nr.
RG/14322/29.04.2021,
nr.
RG/16656/26.05.2021,
nr.
RG/22724/26.07.2021,
nr.
RG/28768/21.09.2021,
nr.
RG/34676/18.11.2021,
nr.
RG/1652/19.01.2022,
nr.
RG/5377/22.02.2022,
nr.
RG/5406/22.02.2022,
nr.
RG/5998/25.02.2022,
nr.
RG/6016/28.02.2022,
nr.
RG/8249/14.03.2022,
nr.
RG/8410/15.03.2022,
nr. RG/11229/05.04.2022, nr. RG/16313/17.05.2022 și nr. RG/16610/19.05.2022,
în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii
Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.06.2022,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
AUTORIZAȚIE
Art. 1. Se autorizează Fondul de Investiții Alternative OMNITREND (fostul Fond Închis de
Investiții OMNITREND), administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A.
(CUI: 8106253) în calitate de Fond de Investiții Alternative, destinat investitorilor profesionali
(F.I.A.I.P.), de tip deschis, având ca depozitar Banca Comercială Română S.A.

Art. 2. Se autorizează Regulile Fondului de Investiții Alternative OMNITREND, administrat
de Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A.
Art. 3. Se înscrie Fondul de Investiții Alternative OMNITREND în Registrul public al A.S.F.
în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecţiunea 2 - Fonduri de investiţii
alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu
nr. CSC09FIAIP/400013.
Art. 4. Se radiază din Registrul public al A.S.F. numărul CSC08FIIR/400033, care reprezintă
înregistrarea Fondului de Investiții Alternative OMNITREND în calitate de fond închis de
investiții.
Art. 5. Autorizația nr. 90 / 15.06.2022 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. 6. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea
Autorizației nr. 90 / 15.06.2022.
PREȘEDINTE,
Nicu MARCU
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
AUTORIZAȚIA NR. 91 / 15.06.2022
În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (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,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art.6
alin.(1), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (6) și alin. (7), art. 7, art. 8 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g),
h), i), j), alin. (4), alin. (5), alin. (6) și alin. (8), art. 31 lit. b) pct. i, art. 40 alin. (1), art. 46 lit. g),
art. 48, art. 78 alin. (2) lit. a), alin. (3) și ale art. 79 alin. (1), alin. (3) lit. b) teza întâi și alin. (5) din
Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea
și completarea unor acte normative,
în baza art. 1, art. 4 alin. (1) și alin. (4), art. 15, art. 55 și ale art. 72 alin. (1) și alin. (2) și
art. 73 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor
de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere art. 5 din Regulamentul A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al
Autorității de Supraveghere Financiară Secțiunea 9 - Fonduri de investiții alternative,
Subsecţiunea 2 - Fonduri de investiţii alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în
România (FIAIP), cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 pct. 1 lit. (e), pct. 12 lit. (b) și pct. 22, art. 4 alin. (1)
lit. b), art. 6 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și ale art.7 alin. (2) din Regulamentul UE nr. 2088/2019
privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare,

având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. transmisă
prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/20374/17.07.2020, nr. RG/21030/24.07.2020,
nr.
RG/21031/24.07.2020,
nr.
RG/26686/14.09.2020,
nr.
RG/26694/14.09.2020,
nr.
RG/32579/06.11.2020,
nr.
RG/6840/03.03.2021,
nr.
RG/12437/20.04.2021,
nr.
RG/14220/29.04.2021,
nr.
RG/14321/29.04.2021,
nr.
RG/16656/26.05.2021,
nr.
RG/22724/26.07.2021,
nr.
RG/28768/21.09.2021,
nr.
RG/34676/18.11.2021,
nr.
RG/1652/19.01.2022,
nr.
RG/5377/22.02.2022,
nr.
RG/5406/22.02.2022,
nr.
RG/5998/25.02.2022,
nr.
RG/6016/28.02.2022,
nr.
RG/8249/14.03.2022,
nr. RG/8410/15.03.2022, nr. RG/11229/05.04.2022, nr. RG/16313/17.05.2022 și
nr. RG/16610/19.05.2022,
în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii
Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.06.2022,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea:
AUTORIZAȚIE
Art. 1. Se autorizează Fondul de Investiții Alternative OMNIHEDGE (fostul Fond Închis de
Investiții OMNIHEDGE), administrat de Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A.
(CUI: 8106253) în calitate de Fond de Investiții Alternative, destinat investitorilor profesionali
(F.I.A.I.P.), de tip deschis, având ca depozitar Banca Comercială Română S.A.
Art. 2. Se autorizează Regulile Fondului de Investiții Alternative OMNIHEDGE, administrat
de Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A.
Art. 3. Se înscrie Fondul de Investiții Alternative OMNIHEDGE în Registrul public al A.S.F.
în cadrul Secțiunii 9 - Fonduri de investiții alternative, Subsecţiunea 2 - Fonduri de investiţii
alternative destinate investitorilor profesionali stabilite în România (FIAIP), cu
nr. CSC09FIAIP/400014.
Art. 4. Se radiază din Registrul public al A.S.F. numărul CSC08FIIR/400034, care reprezintă
înregistrarea Fondului de Investiții Alternative OMNIHEDGE în calitate de fond închis de
investiții.
Art. 5. Autorizația nr. 91 / 15.06.2022 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. 6. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea
Autorizației nr. 91/15.06.2022.
PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

AVIZUL NR. 203 / 15.06.2022
În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7
alin. (2), art. 14 și 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,
având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019 privind
reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte
normative,
în baza art. 42 din Regulamentul A.S.F. nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea
fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere solicitarea Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. transmisă
prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/5406/22.02.2022, completată prin adresele
nr.
RG/5377/22.02.2022,
nr.
RG/5998/25.02.2022,
nr.
RG/6016/28.02.2022,
nr.
RG/8249/14.03.2022,
nr.
RG/8410/15.03.2022,
nr.
RG/11229/05.04.2022,
nr. RG/16313/17.05.2022 și nr. RG/16610/19.05.2022,
în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii
Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 08.06.2022,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul:
AVIZ
Art. 1. Se aprobă alegerea de către Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A.
(CUI: 8106253), a următoarelor burse dintr-un stat terț, în vederea realizării de investiții în
conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea
fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative:
➢ New York Stock Exchange - NYSE, înregistrată în Statele Unite ale Americii și
supravegheată de Securities and Exchange Commission (SEC);
➢ Toronto Stock Exchange, înregistrată în Canada și supravegheată de Canadian Securities
Administrators (CSA);
➢ London Stock Exchange (LSE), înregistrată în Marea Britanie și supravegheată de
Financial Conduct Authority (FCA).
Art. 2. Avizul nr. 203/15.06.2022 intră în vigoare la data comunicării acestuia către
Societatea de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. și se publică în Buletinul A.S.F.,
forma electronică.

Art. 3. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea
Avizului nr. 203 / 15.06.2022.
PREȘEDINTE,
Nicu MARCU

