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Bucureşti, 12 septembrie 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:

1. Reglementare

Norma pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale aplicabile Fondului de Garantare a
Asiguraților, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr.15/2016 (norma va fi transmisă, pentru publicare, Monitorului Oficial
al României).

       2. Supraveghere
 

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

Rezultatele controlului periodic efectuat la SAI SAFI Invest S.A.;

Rezultatele controlului periodic efectuat la SSIF Interdealer Capital Invest S.A.;

Retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare ca broker de asigurare a MGM Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.;

Retragerea autorizației de funcționare a brokerilor de asigurare și/sau reasigurare care nu au respectat prevederile deciziilor emise de ASF
(CSA);

Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF.

        3. Autorizare

Numirea doamnei Raluca Ioana Moise în calitate de membru în Consiliul de Administrație al societății BRD Asigurări de Viață S.A.;

Numirea domnului Cristian Constantinescu pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Allianz-Țiriac
Asigurări S.A.;

Numirea doamnei Mihaela Ungureanu în funcția de director al societății BRD Asset Management SAI S.A.;

Modificările intervenite în documentele fondurilor deschise de investiţii FDI Star Focus și FDI Star Next administrate de SAI Star Asset
Management S.A.;

Modificările intervenite în documentele fondului deschis de investiţii Plus Invest administrat de SAI Muntenia Invest S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a acțiunilor aferent înregistrării majorării capitalului social al societății Petal S.A. Huși;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a acțiunilor emise de societatea Casa Albă - Independența S.A. Sibiu în vederea majorării capitalului social;

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 12.09.2018



13.09.2018 Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 12.09.2018

https://asfromania.ro/informatii-publice/media/arhiva/6489-deciziile-adoptate-de-consiliul-autoritatii-de-supraveghere-financiara-12-09-2018 2/2

 Facebook  

Retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Agrana România S.A. București, având în vedere finalizarea procedurii de
retragere a acționarilor în conformitate cu art.42 din Legea nr.24/2017;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de
Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial administrat de Aegon Pensii -
Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

         4. Diverse

Protocolul de colaborare semnat între Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor – DRPCIV și Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România - BAAR privind stabilirea drepturilor de acces pentru consultarea
evidențelor - cu vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România - administrate de autoritățile publice.

*********

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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