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Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 178 / 16.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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, 

ținând cont de prevederile art. 9 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f), art. 15 și art. 17 alin. (1), (4) și (5) din Regulamentul C.N.V.M.  

nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 64213/27.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează completarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A.  
ca urmare a înființării sediului secundar (agenție) din Arad, str. Barabas Bela nr. 27, jud. Arad. 
Art. 2. Societatea de servicii de investiții financiare IFB FINWEST S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului  
de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificării intervenite 
în modul de organizare și funcționare ca urmare a înființării sediului secundar precizat la art. 1, dar nu mai târziu de 90 de zile  
de la data autorizației emise de către A.S.F. 
Art. 3. Societatea de servicii de investiții financiare are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare  
pe toată durata de funcționare a acestora, notificând A.S.F. orice modificări în termen de maximum 15 zile de la producerea 
acestora, anexând copii ale documentelor justificative. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia către societatea de servicii de investiții financiare  
IFB FINWEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR  ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

AUTORIZAȚIA NR. 179 / 16.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/13.12.2012, 
în conformitate cu dispozițiile art. 2 și art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 4/2009, 
analizând cererea SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A., înregistrată la A.S.F. cu nr. 61376/20.06.2014, completată 

prin adresa nr. 68147/09.07.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 



în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
AUTORIZAȚIE 

Art. 1. Se autorizează doamna FLOROIU DOINA LAURA având Atestatul profesional nr. 2204/07.01.2006, în calitatea de agent 
pentru servicii de investiții financiare în numele SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. cu sediul social situat în București,  
bd. Mărășești nr. 25, et. 3, sector 4. 
Art. 2. Se atestă înscrierea doamnei FLOROIU DOINA LAURA în Registrul A.S.F. cu nr. PFR02ASIF/402697, în calitate de agent 
pentru servicii de investiții financiare. 
Art. 3. SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației acordate persoanei menționate 
la art. 1 și radierea acesteia din Registrul A.S.F. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă dintre aceasta și societate. 
Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării acesteia SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. și se publică  
în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR  ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 777 / 14.07.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Norma nr. 13/2013, cu modificările și 
completările ulterioare, 

în baza prevederilor art. 2, art. 5 alin. (1) punctul 8 Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții 
alternative Subsecțiunea 3 - Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind 
Registrul public, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere notificările transmise A.S.F. înregistrate cu nr. 64481/30.06.2014, nr. 64818/30.06.2014  
și nr. 65794/02.07.2014, de către Swedish Financial Supervisory Authority cu privire la intenția de distribuție în România de unități  
de fond ale fondurilor Altr Fund IV (No 1) AB, Altr Fund IV (No 2) AB, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 
Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, și al Deciziei 
A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 
act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se înscriu în Registrul A.S.F. la Secțiunea 8 - Fonduri închise de investiții/Fonduri de investiții alternative, Subsecțiunea 3 - 
Fonduri de investiții alternative din alte state membre (FIAM) următoarele fonduri: 
 

Societatea de administrare Denumire fond (FIA) Țara de origine FIA Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

ALTR Fund Manager AB Altr Fund IV (No 1) AB Suedia CSC08FIAMSWE0019 

ALTR Fund Manager AB Altr Fund IV (No 2) AB Suedia CSC08FIAMSWE0020 
 

Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 
DIRECTOR ADJUNCT, 

Florentina BOBOC 
 

Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 778 / 14.07.2014 
În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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, 

în baza art. 5 alin. (1) Secțiunea 5 - Societăți de administrare a investițiilor - Subsecțiunea 2 - Societăți de administrare  
a investițiilor din alte state membre (SAIM) din Regulamentul nr. 4/2009 privind Registrul public, cu modificările și completările 
ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) și alin. (3) și art. 166 din OUG nr. 32/21012, 
având în vedere notificarea transmisă A.S.F., înregistrată cu nr. 57660/10.06.2014, de către Financial Conduct Authority 

din Marea Britanie cu privire la intenția HSBC Global Asset Management (UK) Limited de a presta servicii pe teritoriul României,  
în baza liberei circulații a serviciilor, 

în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 
Parlamentului nr. 26/16.06.2014, al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, și al Deciziei 
A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 



Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a hotărât emiterea următorului 
act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se înscrie în Registrul A.S.F. la Secțiunea 5 - Societăți de administrare a investițiilor - Subsecțiunea 2 - Societăți de 
administrare a investițiilor din alte state membre (SAIM) cu nr. PJM05SAIMGBR0012 societatea HSBC Global Asset Management 
(UK) Limited cu sediul în Londra 78 St. James’s Street care va desfășura pe teritoriul României activitățile notificate de autoritatea 
competentă din Marea Britanie, respectiv: 

- administrarea de portofolii individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de fondurile de pensii, în conformitate cu mandatele 
acordate de către investitori în mod individual și discreționar, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe dintre 
instrumentele enumerate în anexa I secțiunea C din Directiva 2004/39/CE; și 

- activitatea de consultanță pentru investiții privind unul sau mai multe dintre instrumentele enumerate în anexa I secțiunea C  
din Directiva 2004/39/CE; 

- activitatea de păstrare și gestionare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 790 / 16.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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, 

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1¹, art. 4 alin. (1¹), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața  
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2014, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. SI/DAS/6227/20.06.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag autorizațiile de agent delegat acordate în numele societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. 
cu sediul social situat în Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 1989 nr. 104, jud. Cluj, următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizie/Autorizație 

1. Filimon Daniel 53/11.01.2008 poz. 2 

2. Falc David 2044/07.08.2006 
 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numerele reprezentând înregistrarea în calitate de agent delegat a următoarelor persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înscriere în Registrul A.S.F. 
1. Filimon Daniel PFR02ADEL/240592 

2. Falc David PFR02ADEL/200621 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare BT SECURITIES S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR  ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 791 / 16.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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, 

ținând cont de prevederile art. 2 alin. (1) pct. 1^1 și art. 4 alin. (1^1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) și (2) și art. 15 din Regulamentul nr. 4/2014, 
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. 64399/30.06.2014, 



în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 
Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare hotărăște emiterea următorului 

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent delegat acordată domnului OBADĂ ANDREI BOGDAN prin Decizia nr. 61/25.01.2013 poz 17, 
în numele societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. cu sediul social situat în București, str. Gr. Romniceanu 
nr. 3A, ap. 3, sector 5. 
Art. 2. Se radiază înregistrarea cu nr. PFR02ADEL/330949 care atestă înscrierea în Registrul A.S.F. în calitate de agent delegat  
a domnului OBADĂ ANDREI BOGDAN. 
Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare EQUITY INVEST S.A. 
și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR  ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 793 / 17.07.2014 
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3) 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, 

ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și 
completările ulterioare, 

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul nr. 4/2009, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Dispunerii de măsuri nr. 21/2012, 
analizând cererea societății de servicii de investiții financiare MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. înregistrată la A.S.F.  

cu nr. 61378/20.06.2014, completată prin adresa nr. 68147/09.07.2014, 
în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 60/05.11.2013, al Hotărârii Parlamentului nr. 14/01.04.2014, al Hotărârii 

Parlamentului nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în conformitate cu prevederile Deciziei A.S.F. nr. 682/30.06.2014, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare a decis emiterea următorului  

act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrage autorizația de agent pentru servicii de investiții financiare acordată în numele societății de servicii de investiții financiare 
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. cu sediul social situat în București, bd. Mărășești nr. 25, et. 3, sector 4, următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Decizia de autorizare 
1. Chindriș Văsioiu Mihai Gabriel Decizia nr. 358/23.01.2004 

 

Art. 2. Se radiază din Registrul A.S.F. numărul reprezentând înregistrarea în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare  
a următoarei persoane: 
 

Nr. crt. Nume și prenume Nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. 

1. Chindriș Văsioiu Mihai Gabriel PFR02ASIF/200595 
 

Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia societății de servicii de investiții financiare  
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică. 

DIRECTOR  ADJUNCT, 
Florentina BOBOC 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 796 / 17.07.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG 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; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 4354/23.04.2014, Notificarea nr. 33/12.05.2014, pronunțată de Tribunalul București în dosarul  

nr. 25871/3/2012, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. CONBAN S.A. București 
(CUI:3163282) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 



în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F.  
nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise  

de S.C. CONBAN S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se retrag de la tranzacționarea pe piața RASDAQ acțiunile emise de S.C. CONBAN S.A. București (CUI:3163282) începând cu 
data de 21.07.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 

DIRECTOR, 
Ciprian COPARIU 

 
Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare 

 

DECIZIA NR. 797 / 17.07.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OUG 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; 

- prevederile art. 43 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței; 
- prevederile art. 234 lit. d) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 2 din Instrucțiunea nr. 4/2011; 
- Sentința Civilă nr. 4354/23.04.2014, Notificarea nr. 33/12.05.2014, pronunțată de Tribunalul București în dosarul  

nr. 25871/3/2012, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva S.C. CONBAN S.A. București 
(CUI:3163282) și a fost numit lichidatorul judiciar al acestei societăți comerciale, 

având în vedere Decizia nr. 796/17.07.2014 de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CONBAN S.A. București, 
în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F.  

nr. 1040/19.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
ca urmare a Notei privind retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor emise  

de S.C. CONBAN S.A. București, s-a hotărât emiterea următorului act individual: 
DECIZIE 

Art. 1. Se radiază din evidența A.S.F. acțiunile emise de S.C. CONBAN S.A. București (CUI:3163282) începând cu data de 21.07.2014. 
Art. 2. Prezentul act se publică în Buletinul A.S.F. 
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DECIZIA NR. 812 / 18.07.2014 
Având în vedere următoarele:  

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG 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; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- litigiul în instanță care are ca obiect anularea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 

între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A. cu acțiuni emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. 
Neptun, care au făcut obiectul tranzacțiilor menționate; 

- Hotărârea nr. 190/13.06.2014 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 16964/63/2013 prin care se anulează operațiunile  
de vânzare-cumpărare încheiate la data de 31.08.2012 și 05.09.2012 între societățile STAR S.A. și TRANSILVANIA COMPLEX S.A.; 

- Decizia A.S.F. nr. 626/23.06.2014; 
având în vedere atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F. și protejării investitorilor de bună credință, 
în temeiul Hotărârilor Parlamentului nr. 60/05.11.2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și al Deciziei Consiliului 

A.S.F. nr. 1040/19.11.2013 privind delegarea de prerogative, cu modificările și completările ulterioare, 
în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Începând cu data de 23.07.2014, se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor, precum și a 
potențialilor cumpărători de bună credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni, care fac obiectul unui litigiu în cadrul 
căruia instanța nu s-a pronunțat în mod definitiv, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 1.429.100 de acțiuni 



emise de societatea HOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A. Neptun (CUI:14662369) și deținute de societatea Transilvania Complex S.A. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, se transmite spre publicare operatorului  
de piață Bursa de Valori București și se comunică Depozitarului Central S.A. și emitentului. 
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DECIZIA NR. 813 / 18.07.2014 
Având în vedere următoarele: 

- prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 27 și art. 28 din OUG 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; 

- prevederile art. 17 alin. (1) din OUG nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 137 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; 
- litigiile în instanță care au ca obiect anularea Hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor  

nr. 81/14.01.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 449/09.02.2012 și înregistrată la O.R.C. prin CIM nr. 508070/22.03.2012 și a Deciziei Consiliului de Administrație 
nr. 46 din 09.03.2012, 

în baza Hotărârilor Parlamentului nr. 60/2013, nr. 14/01.04.2014 și nr. 26/16.06.2014 și a Deciziei A.S.F. nr. 1040/19.11.2013, 
cu modificările și completările ulterioare, 

în baza competențelor conferite prin Decizia nr. A/76/30.01.2014, 
având în vedere analiza efectuată de către Direcția Supraveghere Tranzacții și Emitenți/Serviciul Supraveghere  

prin Raportări Curente din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, 
se emite următorul act individual: 

DECIZIE 
Art. 1. Se blochează, ca măsură asiguratorie în vederea protecției proprietarilor precum și a potențialilor cumpărători de bună 
credință, care ar intenționa să deruleze operațiuni cu acțiuni, care fac obiectul unui litigiu în cadrul căruia instanța nu s-a pronunțat  
în mod definitiv și irevocabil, pe o perioadă de două săptămâni, transferul pachetului de 18.874.931 de acțiuni ale  
S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, acțiuni emise ca urmare a Hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor  
nr. 81/14.01.2012 și a Hotărârii C.A. nr. 46 din 09.03.2012 de majorare a capitalului social al S.C. ELECTROARGEȘ S.A. Curtea de Argeș, 
începând cu data de 23.07.2014. 
Art. 2. Prezenta decizie se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară. 
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