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DECIZIA NR. 287/10.03.2022 

 

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

art. 7 alin. (2), ale art. 14 și ale art. 212 alin. (1) alin. (11) și alin. (4) 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 și ale art. 32-35 din Regulamentul A.S.F. nr. 4/2021 privind activitatea de 

control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările 

ulterioare,  

Având în vedere următoarele:  

- prin Decizia A.S.F. nr. 869/07.07.2021, acționarii Ges - Green Energy Specialists S.R.L., 

Anodin Assets S.A. și Acord Construct ALT S.R.L. ce dețineau împreună 44,4164% din drepturile de 

vot asupra Prebet S.A., au fost prezumați că acționează concertat în baza art. 2 alin. (2) lit. f) pct. 8 din 

Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, și s-a 

stabilit în sarcina acestora obligația ca împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, să 

depună la A.S.F. documentația aferentă ofertei publice de preluare obligatorie a Prebet S.A., în cel mult 

30 zile de la emiterea deciziei, 

- termenul de 30 de zile acordat prin Decizia nr. 869/07.07.2021 a fost depășit cu mai mult de 60 

de zile, 

- în considerarea prevederilor art. 155 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 24/2017 republicată, față 

de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. VPI 17068/09.12.2021, i s-au adus la 

cunoștință societății Anodin Assets S.A., acționar al emitentului Prebet S.A., concluziile A.S.F., 

învederându-i-se posibilitatea de a formula eventuale obiecțiuni, urmând ca acestea să fie transmise 

A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării raportului de control, însoțite de documentele pe care 

le consideră necesare susținerii lor,   

- din obiecțiunile formulate de Anodin Assets S.A., prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. 

RG/37417/20.12.2021, a rezultat faptul că motivul principal pentru neinitierea în termen a ofertei 

publice de preluare obligatorie a Prebet S.A., s-a datorat lipsei fondurilor necesare initierii acesteia. 

Prin urmare, obiecțiunile formulate nu sunt de natură a modifica concluziile finale (menționate în 

Raportul de control permanent nr. VPI 17068/09.12.2021) și nu pot fi primite, întrucât societatea avea 

obligația să facă aplicarea în mod corespunzător a prevederilor legale. De asemenea, în cuprinsul 

obiecțiunilor nu au fost făcute precizări cu privire la eventuale alte persoane responsabile, 

- s-a constatat nerespectarea de către acționarul Anodin Assets S.A. a obligațiilor prevăzute la art. 

39 alin. (1) referitoare la inițierea în termenul prevăzut de lege, a unei oferte publice de preluare 

obligatorie a Prebet S.A., 

 -  prevederile art. 146 alin. (2) lit. b), art. 147 alin. (1) lit. c) pct. 4 lit. (ii) pct. 3, art. 151 și art. 

155 alin. (1)  (4) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată, 

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare din cadrul 

Autorității de Supraveghere Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 

09.03.2022,   

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea 
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DECIZIE 

 

Art. 1. Se sancționează societatea Anodin Assets S.A. (CUI 36236054) cu sediul în localitatea Cluj – 

Napoca, Str. Plopilor, nr. 68, scara A, et.1, ap 6, jud Cluj în calitate de acționar al emitentului Prebet 

S.A. Aiud  (CUI 1763841), cu amendă în cuantum de 50.100 lei.   

Art. 2. (1) Amenda se va achita la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca - 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei.  

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din 

O.U.G. nr. 25/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 din O.U.G. nr. 

93/2012, cu modificările și completările ulterioare.  

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la A.S.F., către Direcţia Generală – Sectorul 

Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii. 

Art. 3. În cazul în care amenda nu va fi achitată în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea 

executării silite. 

Art. 4. Cu drept de contestaţie la A.S.F. în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 zile de la data comunicării.  

Art. 5. Prezenta decizie este comunicată societății Anodin Assets S.A. şi emitentului Prebet S.A. Aiud 

prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se publică în Buletinul A.S.F., forma 

electronică, pe website-ul A.S.F. la secţiunea Consumatori/Piaţa de capital/Sancțiuni şi pe website-ul 

B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 

instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată. 

Art. 6. Decizia nr. 287/10.03.2022 intră în vigoare la data comunicării ei persoanei vizate. În cazul în 

care persoana vizată nu poate fi contactată, prezenta Decizie intră în vigoare la data publicării ei pe 

site-ul B.V.B. și al A.S.F. 

PREȘEDINTE 

 Nicu MARCU  
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