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Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 04.07.2018

 
Bucureşti, 4 iulie 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 Regulamentului privind aplicarea unor prevederi ale art. 104 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru
consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul Regulamentului privind locurile de tranzacționare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile).

 

B)          Autorizare

Numirea domnului Ionuț - Bogdan Zamfirescu în funcția de membru al Directoratului la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Harald Josef Londer în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Harald Riener în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea Omniasig Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Liviu - Lucian Mâțu în funcția de membru al Directoratului BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Numirea domnului Mancaș Cătălin în calitate de conducător al SSIF BRK Financial Group S.A.;

Retragerea aprobării a trei membri ai Consiliului de Administrație al Groupama Asigurări S.A. la cererea societății; 

Modificările aduse actului constitutiv al societății Unicredit Insurance Broker S.R.L. referitoare la: cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ și noua structură a asociaților;

Modificările intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții Active Dinamic administrat de SAI Swiss Capital Asset Management S.A.;

Radierea Libra Internet Bank S.A. din Registrul Public al ASF, la solicitarea societății, din calitatea de instituție de credit care prestează servicii și activități de investiții, precum și servicii
conexe pe piața de capital;

Aprobarea prospectului proporționat aferent emisiunii de noi acțiuni în vederea majorării capitalului social al societății Prodlacta S.A. Brașov;

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

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării obligațiunilor emise de Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca;

Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Modificarea Contractului de depozitare a activelor Fondului de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

C)           Diverse

Raportul privind evoluția pieței de asigurări în trimestrul I 2018;

Raportul privind evoluția pieței de capital în trimestrul I 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
puteţi găsi pe www.asfromania.ro.
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