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PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI AGEA 
 

Aprobarea completării obiectului de activitate al societății cu 

activitatea de „administrare a riscurilor”, precum și cu „alte 

activități auxiliare și adiacente activității de administrare 

colectivă” în conformitate cu prevederile art. 5 al Legii nr. 

74/2015 și ale Regulamentului ASF nr. 10/2015, precum și 

rescrierea corespunzătoare a art. 2 alin. (1) din Statutul 

societății; 
 

Cadrul legal aplicabil 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 

74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative („Legea nr. 74/2015” sau 

„Legea AFIA”). Legea nr. 74/2015 a intrat în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial, adică la data de 23 mai 2015. 

Scopul principal al Legii nr. 74/2015 este transpunerea în legislația din România a Directivei 

2011/61/EU (cunoscută ca Directiva DAFIA) privind administratorii fondurilor de investiții 

alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 

1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010. 

Directiva DAFIA are ca scop reglementarea unitară a entităților care administrează Fonduri de 

Investiții Alternative (FIA): „Domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui să fie limitat la 

entitățile care administrează FIA ca obiect principal de activitate – indiferent dacă FIA este de tip 

deschis sau de tip închis, indiferent de forma juridică de constituire a FIA și indiferent dacă FIA este 

admis la tranzacționare sau nu – care atrag fonduri de la o serie de investitori în vederea investirii 

respectivelor fonduri în interesul respectivilor investitori în conformitate cu o politică de investiții 

definită. 

Noua legislație referitoare la administratorii de fonduri de investiții alternative („AFIA”) 

reglementează cerințe organizatorice și de funcționare pentru structurile de conducere ale AFIA. 

Sunt reglementate și cerințe pentru stabilirea, implementarea și menținerea unor mecanisme 

adecvate de supraveghere și control a unor activități specifice precum administrarea 

portofoliului, administrarea de riscuri, control intern și auditul intern. De asemenea, noua lege 

reglementează cerințe noi de raportare și informare, atât către piață cât și către autoritatea de 

supraveghere. 

Cu privire la implementarea și transpunerea la nivelul entităților a noii legi, art. 63 din Legea nr. 

74/2015 prevede că administratorii A.O.P.C.- urilor din România, care își desfășoară activitatea 

înainte de data intrării în vigoare a legii, iau toate măsurile necesare pentru a se conforma noii 

legi, fiind obligați ca în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia să solicite 

Autorității de Supraveghere Financiară, în funcție de valoarea portofoliilor administrate și cu 

luarea în considerare a prevederilor art. 2 alin. (2), fie autorizarea, fie înregistrarea lor în calitate 

de AFIA/FIA autoadministrat. 

În conformitate cu noile prevederi legale, SIF Banat-Crișana SA (asimilat unui AOPC) trebuie să 

solicite Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”), până cel târziu la data de 23 mai 2016, fie 

înregistrarea, fie autorizarea ca FIA autoadministrat. 
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În vederea efectuării demersurilor pentru înregistrarea/autorizarea în temeiul noii legi, 

societatea trebuie să aibă în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 care prevede 

că „FIA administrate intern nu se pot implica în alte activități decât propria administrare, în 

conformitate cu art. 5 alin. (2) și (3).” Art. 5 alin. (2) și (3) din Legea nr. 74/2015 au următorul 

conținut: 

„(2) Principalele activități pe care un AFIA le poate desfășura atunci când administrează un FIA sunt 

următoarele: 

  a) administrarea portofoliului; 

  b) administrarea riscurilor. 

(3) AFIA poate desfășura, în cadrul administrării colective a unui FIA și alte activități, precum: 

  a) administrarea entității: 

    (i) servicii juridice și de contabilitate a fondului; 

    (ii) cereri de informare din partea clienților; 

    (iii) evaluarea și stabilirea prețului, inclusiv returnări de taxe; 

    (iv) controlul respectării legislației aplicabile; 

    (v) ținerea registrului deținătorilor de titluri de participare; 

    (vi) distribuția veniturilor; 

    (vii) emisiuni și răscumpărări de titluri de participare; 

    (viii) decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate; 

    (ix) ținerea evidențelor; 

  b) distribuire; 

  c) activități legate de activele FIA, și anume servicii necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de 

administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, 

consultanță acordată entităților cu privire la structura capitalului, strategia industrială și aspectele 

conexe acesteia, consultanță și servicii privind fuziunile și achizițiile de entități, precum și alte servicii 

legate de administrarea FIA și a societăților și a altor active în care a investit.” 

În vederea încadrării în prevederile Legii nr. 74/2015 și ținând cont de recomandările ASF din 

adresa nr. VPI/3761/04.04.2016, consiliul de administrație propune adunării generale 

extraordinare a acționarilor completarea articolului din actul constitutiv care reglementează 

obiectul de activitate al societății cu activitatea de „administrare a riscurilor” precum și cu „alte 

activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă”, în conformitate cu normele 

legale citate. 

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGEA la punctul 2 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație 

Se aprobă completarea obiectului principal de activitate al societății cu activitatea de 

„administrare a riscurilor”, precum și cu „alte activități auxiliare și adiacente activității de 

administrare colectivă” în conformitate cu prevederile art. 5 al Legii nr. 74/2015 și ale 

Regulamentului ASF nr. 10/2015, precum și rescrierea corespunzătoare a art. 2 alin. (1) din 

Statutul societății, care va avea următorul conținut: 

(1)Domeniul principal de activitate este: Intermedieri financiare cu excepția activităților de 

asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este Alte 

intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499 după cum urmează: 

a) efectuarea de investiții financiare în vederea maximizării valorii propriilor acțiuni în 

conformitate cu reglementările în vigoare; 

b) gestionarea portofoliului de investiții și exercitarea tuturor drepturilor asociate instrumentelor 

în care se investește; 

c) administrarea riscurilor; 

d) alte activități auxiliare și adiacente activității de administrare colectivă, în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 

 


