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AUTORITATEA  DE  SUPRAVEGHERE  FINANCIARĂ 

 

AUTORIZAȚIA NR. 158 / 29.11.2022 

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

art. 7 alin. (2), și art. 14 din OUG nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcționarea 

Autorității 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 prevederile art. 207 alin. (1) lit. b) și art. 208 alin. (1) și alin. (2) din 

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4 lit. a), art. 76 alin. (2) art. 282 alin. (2) din Legea 

nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 13 alin.(1) lit. a), alin. (2),  

alin. (4) și alin. (51), 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, 

Ținând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 

(AGEA) nr. 1 din 28.04.2022 a societății de servicii și investiții financiare  

INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A., 

Analizând cererea societății de servicii de investiții financiare  

INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/32417/20.10.2022 și 

completată prin adresa RG/34160/03.11.2022. 

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

hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 28.11.2022. 

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 SA cu sediul social situat în Municipiul  

Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 107, et. 4, județul Cluj, România, ca urmare a reducerii capitalului 

social de la 6.320.000,00 lei la 2.528.000,00 lei, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA 

nr. 1 din data de 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 reducerii capitalului social, prevăzut la art.1, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 

deciziei emise de către A.S.F. 

Art. 3. Autorizația nr. 158/29.11.2022 intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea 

de servicii de investiții financiare INTERDEALER CAPITAL INVEST SA și se publică în 

Buletinul A.S.F. forma electronică. 

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

Autorizației nr. 158/29.11.2022. 

PREȘEDINTE, 

Nicu MARCU 

 


