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Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 03.05.2018

 
 
Bucureşti, 3 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)          Reglementare

Proiectul de modificare și completare a Normei ASF nr. 1/2015 privind aderarea și evidența  participanților la fondurile de pensii administrate privat (proiectul va fi postat pe
www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Normei privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative (proiectul va fi postat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)          Supraveghere

Sancționarea societății Eurorisk Broker de Asigurare S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității;

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

Rezultatele controlului inopinat desfășurat la S.C. Generali România Asigurare-Reasigurare S.A.;

Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

C)           Autorizare - Avizare

Numirea domnului Cezar-Flavian Patriche pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Administrație la Compania de Asigurări - Reasigurări Exim România (CARE - România) S.A.;

Numirea doamnei Daniela Meghea, a domnului Octavian Bazon și a domnului Dan-Junior Gătăianțu pentru noi mandate de Vicepreședinte, respectiv membri Directorat la societatea
Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Laurent Simon Doubrovine în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificările intervenite în modul de organizare și funcționare a SAI Vanguard Asset Management S.A. ca urmare a majorării capitalului social al societății de la 1.437.283,50 lei la
1.532.283,50 lei;

Modificarea Actului constitutiv al Societății de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., urmare a schimbării sediului social;

Modificarea Actului constitutiv al SAI Raiffeisen Asset Management S.A.;

Modificările intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții Pioneer Integro și Pioneer Stabilo administrate de Amundi Asset Management SAI S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru societatea CI-CO S.A. București;

Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
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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
puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

http://www.asfromania.ro/

