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Środki  odnoszące  się  do  reorganizacji

Decyzja  o  podjęciu  środka  odnoszącego  się  do  reorganizacji  wobec  Societațea  de 
Asigurare-Reasigurare  ASTRA  SA

(2014/C  160/09)

Publikacja  zgodnie  z  art.  6  dyrektywy  2001/17/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia 
19  marca  2001  r.  w  sprawie  reorganizacji  i  likwidacji  zakładów  ubezpieczeń

Zakład  ubezpieczeń Societatea  de  Asigurare-Reasigurare  ASTRA  SA,  z  siedzibą 
w  Bukareszcie,  str.  Nerva  Traian  nr.  3,  bl.  M101, 
sector  3,  Bucureşti,  România,  J40/305/1991,  numer  iden
tyfikacyjny  R  330904,  wpis  do  rejestru  zakładów  ubez
pieczeń  pod  nr.  RA-005  w  dniu  10  kwietnia  2003  r.

Data  wydania,  data  wejścia  w  życie  i  rodzaj  decyzji Decizia  Nr.  42/18.02.2014  privind  deschiderea  procedurii 
de  redresare  financiară  prin  administrare  specială  la  Socie
tatea  Asigurare-Reasigurare  ASTRA  SA  (Decyzja 
Nr  42/18.02.2014  o  wszczęciu  postępowania  napra
wczego  pod  zarządem  specjalnym  w  odniesieniu  do 
towarzystwa  Asigurare-Reasigurare  ASTRA  SA)

Właściwe  organy Autoritatea  de  Supraveghere  Financiară  (A.S.F.),  z  siedzibą 
w  Bukareszcie,  Splaiul  Independenței  nr.  15,  sector  5, 
Bucureşti,  România

Organ  nadzoru Autoritatea  de  Supraveghere  Financiară  (A.S.F.),  z  siedzibą 
w  Bukareszcie,  Splaiul  Independenței  nr.  15,  sector  5, 
Bucureşti,  România

Wyznaczony  zarządca KPMG  ADVISORY  SRL,  numer  identyfikacyjny  13204347, 
J40/6657/2000,  Șos.  București  –  Ploiești  nr.  69-71, 
sector  1,  Bucureşti,  România,  prawny  przedstawiciel: 
Șerban  Toader  Cristian,  legitymujący  się  dokumentem  CI, 
seria  RR,  nr  687411,  wydanym  przez  S.P.C.L.E.P.,  sector 
4,  dnia  22  czerwca  2010  r.

Obowiązujące  przepisy prawo  Rumunii
O.U.G.  nr.  93/2012  privind  înființarea,  organizarea  și 
funcționarea  Autorității  de  Supraveghere  Financiară 
(Nadzwyczajne  rozporządzenie  rządowe
nr  93/2012  w  sprawie  powołania,  organizacji  i  funkcjo
nowania  komisji  nadzoru  finansowego]  przyjęte  ze  zmia
nami  i  uzupełnione  ustawą  nr  113/2013,  z  wszelkimi 
późniejszymi  zmianami  i  uzupełnieniami);
Legea  nr.  503/2004  privind  redresarea  financiară,  fali
mentul,  dizolvarea  și  lichidarea  voluntară  în  activitatea  de 
asigurări,  republicata  (Ustawa  nr  {…}  w  sprawie  postępo
wania  naprawczego,  niewypłacalności,  upadłości  i  dobro
wolnej  likwidacji  zakładów  ubezpieczeń,  opublikowana 
ponownie);
Legea  nr.  32/2000  privind  activitatea  de  asigurare  si 
supravegherea  asigurărilor  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare  (Ustawa  nr  32/2000  w  sprawie  ubezpieczeń 
oraz  nadzoru  ubezpieczeń,  z  późniejszymi  zmianami 
i  uzupełnieniami);
Ordinul  presedintelui  Comisiei  de  Supraveghere  Financiara 
nr.  3122  din  21  septembrie  2005  pentru  aprobarea 
Normelor  privind  drepturile,  obligaţiile  şi  competenţele 
administratorului  special  (Zarządzenie  prezesa  komisji 
nadzoru  finansowego  nr  3122  z  dnia  21  września  2005 
r.  zatwierdzające  zakres  praw,  obowiązków  i  kompetencji 
zarządu  specjalnego)
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