Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară  22.03.2017

București, 22 martie 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
Norma pentru aplicarea Ghidului MAR – Persoanele cărora le este adresată sondarea de piață și a Ghidului MAR –
Amânarea publicării informațiilor privilegiate, ca urmare a integrării propunerilor şi observaţiilor primite în cadrul
procesului de consultare publică (norma va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României);
Proiectul de Normă privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de
pensii private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, timp de 10 zile, pentru consultare publică);
Proiectul de colaborare între Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) prin intermediul Entității de Soluționare
Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SALFin) și Asociația Consiliului de Arbitraj și Soluționare
Alternativă a Litigiilor (CASAL).
B)
Supraveghere şi control
Rezultatele controlului periodic efectuat la NN Pensii S.A.F.P.A.P. S.A. în calitate de administrator al F.P.A.P. NN.
C) Autorizare – Avizare
Numirea domnului Cătălin Constantin Colgiu în funcţia de conducător executiv (Director general) la societatea Atlas
Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L.;
Numirea domnului Ştefan Nicolae Marius Ungureanu în calitate de conducător al Societății de Investiții Financiare Blue
Rock Financial Services S.A.;
Avizarea modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării S.C. Fondul Proprietatea S.A.,
respectiv actul constitutiv al societății, ca urmare a diminuării capitalului social;
Înregistrarea societății SAI Star Asset Management S.A. în calitate de AFIA și înscrierea acesteia în Registrul ASF;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății
Chimcomplex S.A. Borzești;
Autorizarea modificării Declarației privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan
Life, administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
Avizarea ca specialist constatare daune a 63 de persoane;
Avizarea şi reavizarea a 220 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 123 agenţi care desfășoară activități de marketing
pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.
D)
Informări
Raportul privind evoluția pieței de asigurări în anul 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.

