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Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Societatea 
Forte Asigurări Reasigurări S.A.

(2017/C 270/03)

Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. 
w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń (art. 280 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej)

Zakład ubezpieczeń Societatea Forte Asigurări Reasigurări S.A. z siedzibą przy Bd. Lascăr Catargiu, 
nr. 48, sector 1, Bukareszt, Rumunia, J40/1814/11.03.1996, CUI 8209593, 
RA-014/10.04.2003

Data wydania, data wejścia w życie 
i rodzaj decyzji

5 lipca 2016 r. – decyzja nr 1332 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
niewypłacalności Societatea Forte Asigurări Reasigurări S.A., wszczęcia postępowa
nia likwidacyjnego względem tego zakładu i cofnięcia jego zezwolenia na prowa
dzenie działalności.

Postanowienie nr 6956 z dnia 7 listopada 2016 r., które uprawomocniło się 
w styczniu 2017 r., gdyż nie wniesiono odwołania w przewidzianym terminie.

Właściwe organy Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) [organ nadzoru finansowego], 
z siedzibą przy Splaiul Independenței No. 15, Sector 5, Bukareszt, Rumunia

Organ nadzoru Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) [organ nadzoru finansowego], 
z siedzibą przy Splaiul Independenței No. 15, Sector 5, Bukareszt, Rumunia

Wyznaczony likwidator Lichidator judiciar – RTZ & PARTNERS SPRL, Bucharest branch.

Dane kontaktowe: Str. Wilhelm Filderman, No 18, 3rd floor, Sector 3, Bukareszt, 
Rumunia

Obowiązujące przepisy Prawo rumuńskie:

nadzwyczajne rozporządzenie rządowe nr 93/2012 w sprawie powołania, organi
zacji i funkcjonowania organu nadzoru finansowego, przyjęte ze zmianami ustawą 
nr 113/2013, z późniejszymi zmianami;

ustawa nr 503/2004 w sprawie postępowania naprawczego, upadłości oraz dobro
wolnego rozwiązania i likwidacji w sektorze ubezpieczeń, opublikowana ponownie;

ustawa nr 237/2015 w sprawie udzielania zezwoleń na działalność ubezpiecze
niową i sprawowania nad nią nadzoru, z późniejszymi zmianami;

ustawa nr 85/2014 w sprawie zapobiegania niewypłacalności i postępowania upa
dłościowego, z późniejszymi zmianami.
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