Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară  09.02.2017

București, 9 februarie 2017 – În cadrul şedinţei de ieri, 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
Cadrul general de reglementare a supravegherii bazată pe risc (Risk Framework) corespunzător sistemului de pensii
private, care va fi urmat de norme supuse consultării publice;
Protocolul de colaborare între autoritățile de supraveghere a asigurărilor din statele membre ale Uniunii Europene,
potrivit prevederilor Deciziei Consiliului Supraveghetorilor EIOPA (va fi afişat pe www.eiopa.europa.eu şi
www.asfromania.ro după data de 15 februarie 2017; va face obiectul unui comunicat transmis separat).
B)
Supraveghere şi control
Selecția practicienilor în insolvență, înscriși în Lista practicienilor în insolvență agreați de către ASF, în vederea
desemnării lichidatorului judiciar în dosarul de faliment al Societății Carpatica Asig S.A.;
Rezultatele controlului periodic efectuat la Bancpost S.A.  intermediar instituție de credit;
Rezultatele controlului periodic desfășurat la societatea Medihelp Internațional Broker de Asigurare S.R.L.;
Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Aida Broker de Asigurare S.R.L.;
Aprobarea parţială a unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.
C)
Autorizare – Avizare
Aprobarea intenţiei societăţii BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A. de a deveni acţionar semnificativ
direct al societății AXA Life Insurance S.A.;
Majorarea capitalului social al Societății Euroins România Asigurare – Reasigurare S.A. cu suma de 100.000.000 lei, de
la 430.525.765 lei la 530.525.765 lei;
Numirea domnului Marian Constantin Zlătaru pentru un nou mandat de Director general adjunct la societatea ATE
Insurance Romania S.A.;
Numirea doamnei Daniela Secară şi a domnului Vasile Mihai Milchiş pe poziţiile de Directori generali adjuncţi al societății
BT Capital Partners S.A.;
Numirea doamnei Dana Jeanine Lazăr în calitate de Director General şi Președinte al Consiliului de Administraţie,
precum şi a doamnei Mihaela Carmen Prisăcariu în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al SAI Safi Invest
S.A.;
Aprobarea Emerging Europe Accession Fund Cooperatief UA (EEAF) ca acționar semnificativ al SAI Globinvest S.A., ca
urmare a achiziției indirecte a unei participații calificate din capitalul social al acestei societăți;
Avizarea modificărilor intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării S.C. Fondul Proprietatea
S.A., respectiv actul constitutiv al societății;
Respingerea prospectului aferent consolidării valorii nominale a acțiunilor emise de societatea Confecții Vaslui S.A.;
Eliberarea CIVM pentru produsele structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;
Autorizarea modificării Actului constitutiv al SAI Raiffeisen Asset Management S.A.;
Autorizarea modificării Actului constitutiv al Aegon Pensii  Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private
S.A.;
Avizarea şi reavizarea a 100 de agenţi, reavizarea unui agent şi retragerea avizelor pentru alţi 20 agenţi care desfășoară
activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.
D)
Diverse
Informare privind activitatea ASF în cadrul ESMA și EIOPA în semestrul II 2016.
*********
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.

