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Bucureşti, 10 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

Norma pentru completarea Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările
ulterioare (Norma va fi transmisă spre publicare Monitorului Oficial al României).
B)

Supraveghere

Respingerea/admiterea în parte a unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.
C)

Autorizare – Avizare

Numirea domnului Pavel Călin Constantin în calitate de administrator al societății de servicii de investiții financiare Romcapital S.A.;
Numirea domnului Augustin Florin Hagiu în funcţia de administrator provizoriu la societatea Poşta Română Broker de Asigurare S.R.L.;
Echivalarea denumirilor claselor de asigurare pentru care a fost autorizată Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.;
Modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare Muntenia Global Invest S.A. ca urmare a reducerii capitalului social de la 2.264.000 lei la 1.811.200 lei și
a restrângerii obiectului de activitate;
Retragerea de la tranzacționare de pe sistemul alternativ administrat de BVB și radierea din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Sibarex S.A. Câmpineanca ca urmare a
deschiderii procedurii simplificate a falimentului;
Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea administrat de Certinvest Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii
Facultative 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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