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Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 18.10.2017

București, 18 octombrie 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 normei privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va fi afişat
pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 20 zile);

Proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor
participațiilor la entitățile reglementate de A.S.F., în scopul implementării în legislația națională a prevederilor Ghidului comun (EBA, ESMA, EIOPA) privind evaluarea prudențială a
achizițiilor și majorarea participațiilor calificate în sectorul financiar (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MiFID II;

Proiectul Normei de modificare și completare a Normei nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat, cu modificările și completările
ulterioare (proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro , pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei de modificare și completare a Normei nr. 25/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative, cu modificările și completările
ulterioare (proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro , pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul de modificare și completare a Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii  administrate privat, cu modificările și completările
ulterioare (proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro , pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul de modificare a Normei nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii  facultative, cu modificările și completările ulterioare (proiectul va fi afişat
pe www.asfromania.ro , pentru consultare publică, timp de 30 zile);

Proiectul Normei pentru completarea Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și
completările ulterioare (proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro , pentru consultare publică, timp de 30 zile).

B)     Supraveghere şi control

Rezultatele controlului periodic efectuat la S.S.I.F. Prime Transaction S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Banca Comercială Română S.A. în calitate de depozitar al activelor fondurilor de pensii private.

C)  Autorizare – Avizare

Solicitarea Patria Bank S.A. de aprobare a calității de acționar semnificativ al SAI GLOBINVEST S.A. ca urmare a deținerii în mod direct a unei participații calificate, reprezentând 20% din
capitalul social și din totalul drepturilor de vot ale societății, participație dobândită ca efect al fuziunii prin absorbție dintre Banca Comercială Carpatica S.A. (în calitate de societate
absorbantă) și Patria Bank S.A. (în calitate de societate absorbită);

Retragerea autorizației FDI iFond Acțiuni și FDI iFond Conservator și radierea acestora din Registrul Public ASF, la solicitarea SAI Patria Asset Management S.A.;

Aprobarea prospectului de ofertă publică inițială secundară de vânzare de acțiuni deținute de doi acționari ai societății TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. derulată în vederea
admiterii la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de Societatea Bursa de Valori București S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării obligațiunilor emise de societatea INVESTIA FINANCE S.A. Iași în vederea admiterii la tranzacționare pe
Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB;

Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN ACTIV, administrat de NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.;
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Autorizarea modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative NN OPTIM, administrat de NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A.;

Avizarea a 19 persoane fizice în calitatea de specialist constatare daune;

Avizarea a 111 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 12 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

D)  Diverse

Consiliul ASF a luat act de Raportul de evaluare înregistrat la ASF sub nr. RG 39099/12.10.2017, întocmit de Deloitte Audit SRL, care arată că Societatea de Asigurare - Reasigurare City
Insurance SA nu este în curs de a intra în dificultate și nu este susceptibilă de a intra în dificultate astfel cum este prevăzut la art. 42 alin. (1) lit. a), art. 43 alin. (1) coroborat cu art. 129 din
Legea nr. 246/2015;

Raportul de Supraveghere al Asiguratorilor pe Semestrul I 2017 (va face obiectul unui comunicat transmis ulterior).

 

*********

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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