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Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 04.10.2017

București, 4 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 de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacții ale contrapărților centrale și ale locurilor de tranzacționare și a Ghidului
ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței participanților la un depozitar central (proiectul va fi afişat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

 

B)     Supraveghere şi control

Măsuri reținute în sarcina SAI Safi Invest S.A. ca urmare a evoluției ponderii acțiunilor necotate Elvila S.A. aflate în portofoliul FÎI FOA;
 Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.

C)   Autorizare – Avizare

Solicitările operatorilor de piață Bursa de Valori București S.A. și SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. privind procesul de fuziune prin absorbție dintre cele două societăți (autorizarea
modificării autorizației de funcționare a BVB ca urmare a majorării capitalului social; retragerea autorizației de operator de piață a SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. și radierea din
Registrul ASF, precum și retragerea piețelor reglementate administrate de către acesta (la vedere și de instrumente financiare derivate), inclusiv radierea tuturor IFD SIBEX înregistrate la
ASF; retragerea atestatului acordat SIBEX – Sibiu Stock Exchange S.A. de ASF pentru calitatea de organism de formare profesională);

Retragerea autorizaţiei de funcţionare a societății de servicii de investiții financiare Intercapital Invest S.A. și radierea din Registrul ASF din această calitate;

Prospectul proporționat aferent emisiunii de noi acțiuni în vederea majorării capitalului social al societății Auto Center S.A. București;

Prospectul proporționat  în vederea majorării capitalului social al societății IOR S.A. București;

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea a 37 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 31 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

*********

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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