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DECIZIA NR. 1257/ 15.09.2022 

 

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 (denumită în continuare A.S.F.), 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. 955/20.07.2022, a fost aprobat documentul de ofertă publică de 

cumpărare de acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud, inițiată de Prebet S.A. Aiud, amendat prin Decizia 

AS.F. nr. 1039/03.08.2022, oferta având ca și perioadă de derulare 27.07.2022 – 09.08.2022, 

- la data emiterii Deciziei A.S.F. nr. 955/20.07.2022, dl. Kerekes Ioan-Csaba deținea 269.527 

acțiuni emise de Prebet S.A. Aiud, 

- prevederile documentului de ofertă care precizează faptul că, dl. Kerekes Ioan-Csaba este 

persoană care acționează în mod concertat cu emitentul Prebet S.A. Aiud, având în vedere că acesta 

deține funcția de director general adjunct al societății,  

- raportul curent publicat în data de 26.07.2022 pe website–ul BVB, pentru emitentul Prebet S.A. 

Aiud, potrivit căruia, în data de 25.07.2022, dl. Kerekes Ioan- Csaba, a efectuat prin intermediul S.S.I.F. 

GOLDRING S.A. o serie de tranzacții prin care a achiziționat un număr de 80.128 acțiuni Prebet S.A. 

Aiud,  

- prevederile art. 57 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, (denumit în continuare 

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018), potrivit cărora „Exceptând tranzacţiile derulate în mod obişnuit de 

către intermediar pentru clienţi, cu respectarea prevederilor legale privind conflictele de interese, 

intermediarul, ofertantul şi persoanele cu care acţionează în mod concertat nu mai pot efectua 

operaţiuni privind valorile mobiliare emise de societatea vizată, începând cu data transmiterii către 

A.S.F. a documentelor prevăzute la alin. (1) şi până la data de la care începe derularea ofertei 

publice.”, 

- tranzacțiile efectuate de către dl. Kerekes Ioan–Csaba, persoană care acționează în mod 

concertat cu ofertantul, au avut loc între data transmiterii documentației de ofertă (29.06.2022) și data 

la care a început derularea ofertei publice (27.07.2022), în condițiile în care dispozițiile legale interzic 

efectuarea acestor operațiuni în acest interval de timp, 
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- prin adoptarea deciziei de a achiziționa acțiuni Prebet S.A. Aiud, dl. Kerekes Ioan –Csaba, 

persoană care acționează în mod concertat cu ofertantul, a încălcat interdicția legală impusă de 

dispozițiile art. 57 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, 

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

de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

față de fapta constatată, prin Raportul de control permanent nr. SI-DG 14050/10.08.2022, i s-au adus 

la cunoștință dlui. Kerekes Ioan-Csaba, acționar al emitentului Prebet S.A. Aiud, concluziile A.S.F., 

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

A.S.F. în termen de 5 zile de la data comunicării Raportului de control permanent, însoțite de 

documentele pe care le consideră necesare susținerii acestora,   

- prin adresa înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/26014/17.08.2022, dl. Kerekes Ioan-Csaba a 

formulat obiecții la Raportul de control permanent, motivând că nu a fost informat de către 

intermediarul ofertei în legătură cu prevederile articolului art. 57 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. 

nr. 5/2018, iar din această cauză a considerat că nu există niciun impediment pentru a efectua 

tranzacții în calitate de persoană care acționează în mod concertat cu ofertantul, 

- obiecțiile formulate, nu sunt  de natură a modifica concluziile finale reținute, întrucât dl. 

Kerekes Ioan-Csaba avea obligația de a respecta prevederile legale, iar argumentele aduse, nu pot fi 

primite deoarece acesta nu se poate apăra prin necunoașterea legii, 

- prevederile art. 146 alin. (2) lit. a), art. 147 alin. (1) lit. (c) pct. 2 (i), art. 151 alin. (1) și art. 

155 alin. (1) și alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni 

de piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În baza analizei Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a 

hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 14.09.2022,  

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea 

 

DECIZIE 

 

Art. 1.  Se sancționează, cu amendă în valoare de 11.900 lei, domnul Kerekes Ioan-Csaba, în 

calitate de acționar al societății Prebet S.A. Aiud (CUI 1763841). 

Art. 2. (1) Amenda se achită la Taxe și Impozite Locale - Primăria Bistrița în termen de 15 zile 

de la comunicarea deciziei.  

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (7) 

teza a II-a din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

(3) O copie a dovezii achitării amenzii se transmite A.S.F., Direcția Generală - Sectorul 

Instrumente și Investiții Financiare, în termen de două zile lucrătoare de la achitarea amenzii. 
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Art. 3. În cazul în care amenda nu este achitată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), se vor 

lua măsuri în vederea executării silite.  

Art. 4. Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea 

de Apel Bucureşti - Secţia contencios administrativ şi fiscal, în conformitate cu prevederile art. 155 

alin. (7) prima teză din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 5. (1) Prezenta decizie se comunică domnului Kerekes Ioan-Csaba prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire și societății Prebet S.A. Aiud. 

(2) Prezenta decizie se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică, pe website-ul A.S.F. la 

secțiunea Sancțiuni/ Piața de capital și pe website-ul B.V.B., în conformitate cu prevederile art. 150 

alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 6. (1) Decizia nr. 1257/15.09.2022 intră în vigoare la data comunicării către domnul 

Kerekes Ioan-Csaba.  

(2) În cazul în care domnul Kerekes Ioan-Csaba nu poate fi contactat, prezenta decizie intră în 

vigoare la data publicării pe website-ul operatorului de piață și al A.S.F. 

 

 

 PREȘEDINTE, 

           Nicu MARCU  
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