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Postępowanie likwidacyjne

Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do spółki „Societatea Comercială 
de Asigurare – Reasigurare Astra SA”

(Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

(2016/C 329/02)

Zakład ubezpieczeń Societatea de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA, z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia, 
Strada Nerva Traian nr. 3, Bl. M101, Sector 3, nr identyfikacyjny 330904, zarejestro
wana w rejestrze handlowym pod nr J40/305/1991

Data wydania, data wejścia w życie 
i rodzaj decyzji

Orzeczenie cywilne nr 9661 Sądu w Bukareszcie z dnia 3 grudnia 2015 r. w spra
wie nr 32802/3/2015, nakazujące wszczęcie procedury upadłościowej w odniesie
niu do spółki „Societatea Comercială de Asigurare – Reasigurare ASTRA SA” (Sen
tinţa civilă nr. 9661/3.12.2015, pronunţată în dosarul nr. 32802/3/2015 de Tribu
nalul Bucureşti, prin care s-a dispus deschiderea procedurii falimentului Societăţii 
Asigurare – Reasigurare ASTRA SA), uprawomocnione decyzją nr 788 Sądu Apela
cyjnego w Bukareszcie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

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

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

Wyznaczony likwidator KPMG Restructuring SPRL, DN1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti nr. 69-71, Sector 1, 
Bukareszt, Rumunia, wpisany do rejestru rumuńskiego związku syndyków upadło
ściowych pod nr 0499

Prawo właściwe Rumunia

Nadzwyczajne rozporządzenie rządowe nr 93/2012 w sprawie powołania, organi
zacji i funkcjonowania A.S.F. (O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea 
și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară), przyjęte ze zmianami 
i uzupełnione ustawą nr 113/2013, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami

Ustawa nr 503/2004 w sprawie finansowego planu naprawczego, dobrowolnego 
rozwiązania i upadłości zakładów ubezpieczeń, opublikowana ponownie

Ustawa nr 32/2000 w sprawie ubezpieczeń oraz nadzoru ubezpieczeniowego, ze 
zmianami

Ustawa nr 85/2014 w sprawie procedury zapobiegania niewypłacalności i postępo
wanie upadłościowego

C 329/2 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.9.2016


	Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do spółki „Societatea Comercială de Asigurare – Reasigurare Astra SA” (Publikacja zgodnie z art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II)) (2016/C 329/02)

