
Środki odnoszące się do reorganizacji

Decyzja o zastosowaniu środka odnoszącego się do reorganizacji wobec spółki „Societatea de 
Asigurare-Reasigurare CITY Insurance SA”

(Publikacja zgodnie z art. 271 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania 
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II))

(2016/C 329/03)

Zakład ubezpieczeń „Societatea de Asigurare-Reasigurare CITY Insurance SA”, z siedzibą w Bukareszcie, 
Rumunia, str. Constantin Aricescu nr. 5–7, parter și demisol, Sector 1, 
J40/3150/31.03.1998, 10392742, RA-008/10.04.2003

Data wydania, data wejścia w życie 
i rodzaj decyzji

Decyzja nr 901 z dnia 18 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania napraw
czego na podstawie finansowego planu naprawczego dla zakładu „Societatea de 
Asigurare-Reasigurare City Insurance SA” (Decizie nr. 901/18.04.2016 privind 
deschiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare la 
Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance SA), opublikowana w rumuń
skim dzienniku urzędowym nr 304 z dnia 20 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 zarządca 
komisaryczny

—

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 ubezpieczeń z później
szymi zmianami i uzupełnieniami
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