Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară  05.04.2017

București, 5 aprilie 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
Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.2/2006
privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare;
Proiectul de Regulament privind transferul sau retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare ale emitenților în cazul
închiderii unui sistem alternativ de tranzacționare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare
publică, timp de 10 zile).
B) Supraveghere şi control
Înscrierea conciliatorilor declarați eligibili de către Colegiul de Coordonare al SALFin în Registrul conciliatorilor;
Ghidul pentru investitori în cazul incapacității intermediarilor autorizați de ASF de a returna fondurile bănești și
instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor;
Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.
C) Autorizare – Avizare
Numirea domnului Gerke Anno Witteveen în funcția de conducător executiv, înlocuitor de drept al Directorului general al
societăţii NN Asigurări de Viață S.A.;
Numirea domnului Marian Ionel Bacheș pentru un nou mandat de Director general adjunct al societăţii Garanta Asigurări
S.A.;
Numirea domnului Radu  George Brăgărea în funcția de membru al Directoratului societăţii Ergo Asigurări de Viață
S.A.;
Numirea doamnei Monica Adriana Ivan în funcţia de Director general adjunct la societatea SSIF BRK Financial Group
S.A.;
Autorizarea doamnei OanaViorica Velicu în funcția de Director general al Metropolitan Life Societate de Administrare a
unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
Modificările aduse Actului constitutiv al societății Millenium Insurance Broker S.A. (cesiune de acțiuni, noi acționari
semnificativi, modificări act constitutiv, noua structură a acționarilor);
Modificările intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții BT Clasic, BT Maxim, BT Obligațiuni, BT Index
ROMÂNIA – ROTX, BT Index AUSTRIA – ATX, BT Euro Obligațiuni, BT Euro Clasic, BT Fix și BT Euro Fix la
solicitarea societăţii BT Asset Management SAI S.A.;
Înregistrarea la ASF a caracteristicilor Concefa S.A. Sibiu, societate în reorganizare, ca urmare a divizării societății;
Aprobarea prospectului de bază pentru emiterea de produse structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A. Cluj
Napoca;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării obligațiunilor convertibile emise de
Vrancart S.A. Adjud în vederea admiterii la tranzacționare la BVB;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru societatea BucovinaTEX S.A. Rădăuți în vederea
admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB;
Nota cu privire la emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării diminuării capitalului
social al societății Fondul Proprietatea S.A.;
Retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Ducatex S.A. Jilava, având în vedere finalizarea
procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art.206 din Legea nr.297/2004;
Avizarea ca specialist constatare daune a 54 de persoane fizice;
Avizarea şi reavizarea a 33 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 21 agenţi care desfășoară activități de marketing
pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.
D)
Informări

Raportul privind situația petițiilor înregistrate la ASF în 2016 (va face obiectul unui comunicat transmis separat);
Raportul privind calculul indicatorilor specifici activității de protecție a consumatorilor pentru piața asigurărilor 
reasigurărilor pentru anul 2016 (va face obiectul unui comunicat transmis separat).
*********
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.

