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Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 17.08.2017

București, 17 august 2017 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare
nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)      Reglementare

Proiectul de normă pentru modificarea și completarea Normei ASF nr.39/2015 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare. Proiectul de normă va fi
supus consultării publice pentru o perioadă de 10 zile şi va fi publicat pe site-ul ASF.

B)      Supraveghere şi control

Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

C)      Autorizare – Avizare

Sectorul Asigurărilor-Reasigurărilor

Solicitarea societăților Fairfax Financial Holdings Limited și OPG Commercial Holdings (Lux) S.a.r.l. de aprobare ca acționari semnificativi indirecți la societățile Eurolife ERB Asigurări
Generale S.A. și Eurolife ERB Asigurări de Viață S.A.;

Numirea domnului Nikolaos Delendas în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatatea Eurolife ERB Asigurări de Viață S.A.;

Numirea domnului Johannes Porak pentru un nou mandat de membru - vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Uniqa Asigurări de Viață S.A.;

Numirea domnului Mihai-Cristian Dăianu în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al societății Certasig – Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.;

Modificările aduse actului constitutiv al societății Marsh Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (numire administratori și membri ai consiliului de administrație);

Modificarea adusă actului constitutiv al societății Viva Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (numire  administrator și conducător executiv);

Modificarea adusă actului constitutiv al societății Transworld Asig - Broker de Asigurare S.R.L. (prelungire mandat administrator);

Modificarea actului constitutiv al societății Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. ca urmare a schimbării sediului social.

Sectorul Intrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Eliberarea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.

Sectorul Pensiilor Private

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Avizarea definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Avizarea/reavizarea a 156 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 188 de agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

Diverse

Numirea doamnei Laura Maria Răduț în funcţia de membru în cadrul Colegiului de coordonare al Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Non-bancar (SAL-Fin);

Avizarea cotelor de contribuție atât pentru contribuțiile permanente, cât și pentru contribuțiile speciale la Fondul național de protecție, aşa cum au fost stabilite de Adunarea Generală a
BAAR.
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D)     Informări

Raportul privind evoluţia pensiilor private din România la data de 30 iunie 2017 (va fi publicat pe site-ul ASF);

Situaţia tabloului riscurilor pentru piețele financiare nebancare supravegheate de ASF.

*********

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.
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