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Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 23.05.2018

 
Bucureşti, 23 mai 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)        Supraveghere

Rezultatele activității de supraveghere privind societatea Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Libra Internet Bank S.A. în calitate de depozitar al activelor fondurilor de investiții administrate de SAI Safi Invest S.A. și de intermediar instituție de
credit;

Rezultatele controlului periodic efectuat la Certinvest Pensii SAFPF S.A. în calitate de administrator al FPF Pensia Mea;

Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.

 
B)        Autorizare – Avizare

Numirea doamnei Judit Agnes Havasi pentru un nou mandat în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea doamnei Eleni Skoura pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Thomas Herbert Schollkopf pentru un nou mandat în funcția de Președinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Ergo Asigurări de Viață S.A.;

Numirea doamnei Alina - Cecilia Andreescu în calitate de înlocuitor al Directorului general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificările aduse actului constitutiv al societății Millenium Insurance Broker S.A. (majorare capital social de la 328.469,12 lei la 437.958,92 lei, nou acționar semnificativ și noi
administratori);

Modificările aduse actului constitutiv al societății Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. (vânzare acțiuni, nou acționar, structura acționariatului);

Notă de aprobare a modificării adusă actului constitutiv la societatea Eurorisk Broker de Asigurare S.R.L. (nou administrator);

Modificarea autorizației de funcționare a SAI Atlas Asset Management S.A. ca urmare a restrângerii obiectului de activitate al societății;

Aprobarea prospectului proporționat aferent emisiunii de noi acțiuni al societății Patria Bank S.A.;

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

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

Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 
C)        Diverse

Informare privind participarea ASF în cadrul activităților ESMA și EIOPA în trimestrul IV al anului 2017 și trimestrul I al anului 2018.
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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
găsiți pe www.asfromania.ro.

http://www.asfromania.ro/

