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Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 13.12.2017

Bucureşti, 13 decembrie 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 gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de
către Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 20 de zile);

Proiectul Regulamentului privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 de zile);

Proiectul Regulamentului pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (Regulamentul va fi
transmis, pentru publicare, Monitorului Oficial al României);

 
Proiectul Regulamentului pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii
delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.
121/2006 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 de zile).

B)          Supraveghere

Rezultatele controlului periodic la ABC Asigurări-Reasigurări S.A.;
 Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Aida Broker de Asigurare S.R.L.;

 Retragerea autorizației de funcționare a societății Pro Asig Insurance Broker de Asigurare S.R.L.;
 Includerea profitului interimar al SSIF Interdealer Capital Invest S.A. în fondurile proprii ale societăţii;

 Respingerea unei plângeri prealabile formulată împotriva unei decizii a ASF.

C)           Autorizare – Avizare

Numirea domnului Rusu Septimiu – Ştefan în calitate de conducător al SSIF Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A.;

Numirea domnului Ibrahim Tankut Eren în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificările intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții Raiffeisen Benefit, Raiffeisen Confort și Raiffeisen Confort Euro, la solicitarea SAI Raiffeisen Asset Management S.A.;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de Erste Group Bank A.G.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării obligațiunilor emise de NE Property Cooperatief U.A. în vederea admiterii la tranzacționare la BVB;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării diminuării capitalului social al societății Fondul Proprietatea S.A. București;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării diminuării capitalului social al SIF Banat Crișana S.A. Arad;

Modificarea Actului constitutiv al NN Asigurări de Viață S.A.;

Avizarea/înregistrarea ca specialist constatare daune pentru 2 persoane fizice;

Avizarea şi reavizarea a 106 de agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 49 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.
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D)          Diverse

Raportul privind evoluția pieței de capital din România în trimestrul III 2017.

 

*********

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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