Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară  01.02.2017

București, 1 februarie 2017 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a
aprobat următoarele măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă
de capital şi pensii private:
A) Reglementare
Modificarea Codului Depozitarului Central S.A. referitoare la procesarea evenimentelor corporative;
Proiectul de Instrucțiune privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate,
reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară  Sectorul Instrumentelor și Investițiilor
Financiare, precum și modificarea Instrucțiunii ASF nr.1/2016 privind întocmirea și depunerea situației financiare anuale
și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere
Financiară  Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.
B) Supraveghere şi control
Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Interbug Insurance Broker de Asigurare S.R.L.;
C) Autorizare  Avizare
Majorarea capitalului social al societății Ergo Asigurări S.A. (fostă Credit Europe AsigurăriReasigurări S.A.) cu
9.053.500 lei, de la 13.168.310 lei la 22.221.810 lei;
Respingerea solicitării SAI Safi Invest S.A. de autorizare a majorării capitalului social;
Prospectul de ofertă publică de vânzare de obligațiuni negarantate convertibile în acțiuni emise de societatea Vrancart
S.A. Adjud;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății
Mercur S.A. Craiova;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării diminuării capitalului social al societății
Fondul Proprietatea S.A.;
Avizarea a 27 de agenţi, reavizarea unui agent şi retragerea avizelor pentru alţi 12 agenţi care desfășoară activități de
marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.
*********
Despre ASF
ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru
reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la
consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.
Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

