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Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 20.12.2017

Bucureşti, 20 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 de modificare a Normei nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare și/sau reasigurare (proiectul va fi publicat
pe www.asfromania.ro, timp de 10 zile, pentru consultare publică);

Prelungirea perioadei de consultare publică, până la data de 15 ianuarie 2018, a proiectului de Normă privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate
de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea tranzacțiilor, păstrarea evidenței ordinelor și sincronizarea ceasurilor în temeiul MiFID II (norma va fi transmisă spre publicare
Monitorului Oficial al României);

Modificarea Codului Bursei de Valori Bucureşti S.A. - operator de piață.
 

B)          Supraveghere

Sancționarea cu amendă a societății London Brokers - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului inopinat desfășurat la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.;

Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Tutti Broker de Asigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Impuls Broker de Asigurare S.R.L.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Deltastock AD - Sucursala București S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. în calitate de administrator al F.P.A.P. Aripi și F.P.F. Stabil;

Suspendarea, la cerere, a autorizației de funcționare a societății Oceania Insurance Broker S.R.L.;

Retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare ca urmare a controlului inopinat efectuat la societatea Concept Asig Broker de Asigurare S.R.L.;

Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.
 

C)           Autorizare – Avizare

Numirea domnului Mihail Tecău pentru un nou mandat în funcția de membru și Președinte al Directoratului la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Tiberiu-Cristian Maier în funcția de Președinte al Directoratului societății Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

Numirea domnului Mihai-Cristian Dăianu în funcția de Director general adjunct al societății Certasig - Societate de Asigurare și Reasigurare S.A.;

Numirea domnului But Cristian Vasile în funcţia de administrator provizoriu al CA al SSIF BRK Financial Group S.A.;

Numirea domnului Răzvan Florin Paşol în funcţia de Director general al SAI Carpatica Asset Management S.A.;
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Numirea domnului Buică Nicuşor Marian în funcţia de Director general al SAI Muntenia Invest S.A.;

Numirea domnului Martin Alexander Nedelko în calitate de administrator al Societății de Servicii de Investiții Financiare Blue Rock Financial Services S.A.;

Numirea domnului Szilagyi Răzvan – Filip şi a domnului Munteanu Cătălin – Nicolae în calitatea de membri CA ai SAI Raiffeisen Asset Management S.A.;

Modificările aduse actului constitutiv al societății Domas Insurance Broker de Asigurare S.R.L. (nou mandat de administrator și modificarea datelor de identificare a asociaților);

Modificările aduse actului constitutiv al societății Confident Broker de Asigurare S.R.L. (nou mandat administrator și conducător executiv);

Modificările aduse actului constitutiv al societății Millenium Insurance Broker (M.I.B.) S.A. (nou acționar, structură acționariat, revocare Comisie Cenzori, numire auditor financiar);

Aprobarea solicitării SAI Muntenia Invest S.A. de înregistrare a societății în calitate de AFIA și înscriere în Registrul ASF;

Aprobarea solicitării SAI Certinvest S.A. de înregistrare a societății în calitate de AFIA și de înscriere în Registrul ASF;

Avizarea depozitarului activelor Fondului Deschis de Investiții Safi Obligațiuni și Fondului Închis de Investiții FOA administrat de SAI Safi Invest S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Bittnet Systems S.A. București;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Transcom S.A. Sibiu;

Avizarea şi reavizarea a 37 de agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 91 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

D)          Diverse

Informare privind implicarea ASF în activitatea ESMA și EIOPA în trimestrul al treilea al anului 2017;

Raportul privind evoluția pieței de asigurări în primele nouă luni ale anului 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.

http://www.asfromania.ro/

