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Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 17.01.2018

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2018 – 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

Modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare financiară de către societățile de asigurare și/sau
reasigurare (Norma va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României).

 

B)     Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la societatea Onix Asigurări S.A.;

Rezultatele controlului inopinat efectuat la societatea Capricorn Insurance Broker S.R.L.;

Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.
 

C)     Autorizare – Avizare

Transferul de portofoliu de asigurări de la societatea ATE Insurance Romania S.A. în calitate de cedent, către societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A., în calitate de
cesionar și a cererii de încetare a activității și retragere a autorizației de funcționare a societății ATE Insurance Romania S.A.;

Modificarea autorizației de funcționare a SSIF Ieba Trust S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății prin reducerea numărului de membri de la 5 la 3;

Modificarea actului constitutiv al SIF Moldova S.A., ca urmare a diminuării capitalului social de la 103.817.917,60 lei la 101.317.917,60 lei, în conformitate cu hotărârea AGEA a societăţii;

Înregistrarea la ASF a caracteristicilor societății Bursa de Valori București S.A. ca urmare a fuziunii prin absorbție a societății SIBEX - Sibiu Stock Exchange S.A.;

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

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

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private
S.A.

*********

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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